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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 

        

Vergadering gehouden op  21 maart 2017   

   Week     12  

    

Aanwezig: L.M.B.C. Wagenaar-Kroon, G. Bekhuis, L. Bromet, J. van der Hoeven, J. Kes en N. van Ginkel 

 

 

 

No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder 

1. Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 14 maart 2017, 

week 11 

 

Ongewijzigd vastgesteld. L. Wagenaar-Kroon 

2. Verlenging ontheffing ingezetenschap wethouder  

J.J. van der Hoeven 

Besloten wordt de raad voor te stellen de aan wethouder  

mr. J.J. van der Hoeven verleende ontheffing van het vereiste 

van ingezetenschap voor wethouders met ingang van 15 mei 

2017 te verlengen met één jaar. 

 

 

 

 

L. Wagenaar-Kroon 

3. Offerteaanvraag levering minicontainers Besloten wordt: 

1. De offerteaanvraag levering minicontainers goed te keuren 

en in te stemmen met het in de markt zetten van de 

aanvraag. 

2. De opdracht te gunnen aan de inschrijver met de econo-

misch meest voordelige inschrijving, vastgesteld op basis 

van de beste prijs/ kwaliteitverhouding, mits deze 

aanbieding financieel past binnen het gereserveerde budget. 

 

L. Bromet 
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4. Verzoek om vooroverleg Marina Resort Uitdam Besloten wordt geen medewerking te verlenen aan het verzoek 

van Marina Resort Uitdam. 

 

J. van der Hoeven 

5. Plan van Aanpak Woningbouw Sportcomplex Marken Besloten wordt: 

1. Akkoord te gaan met het voorgestelde Plan van Aanpak 

Woningbouw Sportcomplex Marken. 

2. In te stemmen met het bijbehorende concept raadsinforma-

tiedocument. 

 

J. van der Hoeven 

6. Beslissing op bezwaar De Erven 22 in Broek in Waterland Besloten wordt: 

1. Het bezwaarschrift tegen de verleende omgevingsvergun-

ning voor het plaatsen van een zonnecollector op het perceel 

aan De Erven 22 in Broek in Waterland ontvankelijk, maar 

ongegrond te verklaren; 

2.  Het advies van de Adviescommissie voor de bezwaarschrif-

ten Waterland over te nemen; 

3. Het bestreden besluit in stand te laten. 

 

J. van der Hoeven 

7. Asbestsanering daken gemeentewerf Monnickendam Besloten wordt: 

1. De asbesthoudende daken van de gemeentewerf 

Monnickendam op korte termijn te saneren. 

2. De voorbereiding van de asbestsanering van het dak 

vooruitlopend op het raadsbesluit op te starten. 

3. De raad, middels bijgaand raadsvoorstel, te vragen om voor 

de asbestsanering van het dak een bedrag van € 132.000,- 

deels uit de algemene reserve beschikbaar te stellen, en 

deels uit het Gebouwenbeheerplan. 

4. Een nadere verdeling van het bovenstaande in het 

raadsvoorstel aan te geven. 

 

L. Bromet 

 


