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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 
        

Vergadering gehouden op 27 september 2016    
   Week    39   
    
Aanwezig: L.M.B.C. Wagenaar-Kroon, G. Bekhuis, L. Bromet, J. Kes en N. van Ginkel 
 
 
 

No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder 

1. Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 20 september 2016, 
week 38 
 

Ongewijzigd vastgesteld. L. Wagenaar-Kroon 

2. Voorkeursrecht Kloosterdijk 19 en 19B te Monnickendam Besloten wordt: 
1. Kennis te nemen van het voorkeursrecht rustende op het 

perceel gelegen aan Kloosterdijk 19 en 19B te Monnickendam. 
2. Geen gebruik te maken van het voorkeursrecht rustende op 

het perceel gelegen aan Kloosterdijk 19 en 19B te Monnicken-
dam. 

 

J. Kes 

3. Opzeggen huurovereenkomst Galgeriet 8 te Monnickendam Besloten wordt in te stemmen met het opzeggen van de huur-
overeenkomst voor de bedrijfsruimte gelegen aan Galgeriet 8 te 
Monnickendam met Werkvoorzieningsschap Zaanstreek-
Waterland (Baanstede) per 1-1-2017. 
 

J. Kes 

4. Wijziging Gemeenschappelijke regeling gezamenlijke ombudsman 
metropool Amsterdam 

Besloten wordt in te stemmen met bijgaand raadsvoorstel en 
conceptbesluit waarin de raad wordt voorgesteld om in te 
stemmen met een wijziging GR ombudsman. 
 

L. Wagenaar-Kroon 

5. Adhesieverklaring aanvraag Cultuureducatie met Kwaliteit Primair 
Onderwijs 2017-2020 

Besloten wordt in te stemmen met de adhesieverklaring in het 
kader van de aanvraag Cultuureducatie met Kwaliteit in het 
primair onderwijs 2017-2020. 
 

G. Bekhuis 

6. Raadsinformatiedocument woningprogramma en globale 
planologische procedure Kohnstammlocatie 

Besloten wordt in te stemmen met het bijgevoegde raadsinforma- 
tiedocument. 
 

J. van der Hoeven 
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7.  2e IBU 2016 Besloten wordt: 
1. In te stemmen met het concept raadsvoorstel 2e IBU 2016. 
2. In te stemmen met het concept raadsbesluit 2e IBU 2016. 
3. In te stemmen met de 2e IBU 2016. 
4. De 2e IBU 2016 op productniveau vast te stellen. 
 

J. Kes 

8.  Begroting 2017 Besloten wordt: 
1. In te stemmen met het concept raadsvoorstel begroting 2017. 
2. In te stemmen met het concept raadsbesluit begroting 2017. 
3. In te stemmen met de begroting 2017. 
 

J. Kes 

9. Voorstel uitbreiding capaciteit 2017 Besloten wordt: 
1. In te stemmen met structurele capaciteitsuitbreiding ter grootte 

van € 143.209,-- ten laste van de algemene middelen. 
2. In te stemmen met incidentele capaciteitsuitbreiding ter 

grootte van € 204.210,-- ten laste van de algemene middelen. 
3.  In te stemmen met incidentele capaciteitsuitbreiding 2017 ter 

grootte van € 247.322,-- ten laste van de budgetten Sociaal 
Domein. 

4. In te stemmen met incidentele capaciteitsuitbreiding 2017 ter 
grootte van € 53.412,-- ten laste van het budget WABO. 

5. In te stemmen met incidentele capaciteitsuitbreiding 2017 ter 
grootte van € 15.000,-- ten laste van het budget water robuust 
bouwen. 

 

L. Wagenaar-Kroon 

10. Intentieverklaring aanvraag verduurzaming monumenten Besloten wordt akkoord te gaan met het indienen van de aan-
vraag verduurzaming particulier monumentenbezit bij de VNG 
door ondertekening van bijgevoegde intentieverklaring. 
 

L. Bromet 

   
 


