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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 

        

Vergadering gehouden op 3 oktober 2017     

   Week    40   

    

Aanwezig: L. Wagenaar-Kroon, L. Bromet, G. Bekhuis, J. Kes en N. van Ginkel 

 

 

 

 

No. Onderwerp Besluit Portefeuilleh

ouder 

1. Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 26 september 

2017, week 39 

 

 

 

Ongewijzigd vastgesteld. L. Wagenaar-

Kroon 

2. Beroep op verjaring grond Nieuwe Niesenoortsburgwal 1 te 

Monnickendam 

 

Besloten wordt: 

1. In te stemmen met het door de eigenaren van Nieuwe   

    Niesenoortsburgwal 1 te Monnickendam ingeroepen beroep   

    op zowel verkrijgende als bevrijdende verjaring. 

2. Mee te werken aan het opmaken en inschrijven in het Kadaster van 

een notariële akte van verjaring. 

 

 

 

 

J. Kes 
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3. Verrekening neveninkomsten politieke ambtsdragers Besloten wordt: 

1. Vast te stellen dat het college ervan heeft kennisgenomen dat: 

    a. vijf benoemde bestuurders in de gemeente Waterland opgave 

hebben gedaan van de neveninkomsten over de periode 1 januari 

2016 tot en met 1december 2016. 

    b. de benoemde voltijd bestuurder heeft verklaard dat deze 

inkomsten onder de drempel van 14 % blijven. 

2. Hoewel er geen wettelijke verplichting bestaat, vanuit het 

zorgvuldigheidsbeginsel te besluiten, dat gelet op het bij punt 1 

vastgestelde de verrekening van de neveninkomsten bij vier 

bestuurders achterwege kan blijven. 

 

L. Wagenaar-

Kroon 

4. Aanbesteding prestatiecontract Civiele kunstwerken Besloten wordt: 

1. In te stemmen met het publiceren van de gunningsleidraad  

    voor de aanbesteding van het prestatiecontract onderhoud     

    civiele kunstwerken.  

2. De gunning van de opdracht (via collegebesluit) te doen aan de 

inschrijver met de Economisch meest Voordelige Inschrijving op 

basis van beste kwaliteit prijs-verhouding, mits de aanneemsom 

binnen het beschikbaar gestelde budget valt.  

 

L. Bromet 

5. Concept Beleidskader Mobiliteit v/d Vervoerregio Besloten wordt: 

1. In te stemmen met het concept Beleidskader Mobiliteit van  

   de Vervoerregio Amsterdam. 

2. Akkoord te gaan met de gezamenlijke zienswijze vanuit de 

Metropool Regio Amsterdam deelregio Zaanstreek-Waterland. 

3. Het concept beleidskader en de gezamenlijke zienswijze ter   

    besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad. 

 

L. Bromet 
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6. Vooroverleg Oosterweg M23 Monnickendam Besloten wordt: 

1. Aan het splitsen van een bestaande stolp in twee  

    wooneenheden op het adres Oosterweg M23 in de Purmer    

    medewerking te verlenen. 

2.  2. Een overeenkomst aan te gaan met de aanvrager waarin    

         wordt geregeld dat de aanvrager de kosten draagt die   

         noodzakelijk zijn voor de te voeren procedure en eventuele   

         planschade. 

3. De raad niet actief te informeren in verband met bevoegdheid   

    college i.v.m. het feit dat dit past binnen beleid. 

 

L.Wagenaar-

Kroon 

(plv) 

7. Vooroverleg Oudelandsdijkje 7 Monnickendam Besloten wordt: 

1. Aan het vergroten van het hoofdgebouw op het adres  

   Oudelandsdijkje 7 in Monnickendam medewerking te   

   verlenen, mits het bouwvolume op het perceel wordt  

   gecompenseerd. 

2. Een overeenkomst aan te gaan met de aanvrager waarin   

   wordt geregeld dat de aanvrager de kosten draagt die   

   noodzakelijk zijn voor de te voeren procedure en  

   eventuele planschade. 

3. De raad via een raadsinformatiedocument te informeren. 

 

L. Wagenaar-

Kroon 

(plv) 
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8. 

 

Herbestemming gebouwdeel De Fuut en renovatie 1. In te stemmen met het voorbereiden van de volgende  

    besluiten: 

    a. het ondertekenen van de verklaring buiten gebruikstelling  

    ex artikel 110 Wet op het primair onderwijs De Fuut te     

    Monnickendam; 

    b. het inschrijven van de verklaring in het Kadaster; 

    c. het gebouw waarin De Fuut is gehuisvest op een zodanige  

    wijze op te splitsen dat dit voor alle partijen recht doet aan   

    de beoogde situatie en de gemeente voldoende flexibiliteit    

    behoudt in toekomstige ontwikkelingen; 

    d. een deel van het gebouw aan Stichting Kinderopvang    

    Waterland van 200 m2 bvo in gebruik te geven (in een nog     

    nader uit te werken constructie) onder de voorwaarde dat  

    gerealiseerd; 

   e. ten behoeve van de flexlocatie SPOOR op te dragen deze te  

    renoveren en hiertoe nadere afspraken vast te leggen in een    

   bouw-realisatieovereenkomst; 

   f. een ingebruikgevingsovereenkomst te sluiten tussen de   

   gemeente en SPOOR ten behoeve van de huisvesting van  

   basisschool De Fuut in het gebouw Willem de Zwijger; 

   g. de huurovereenkomst tussen de gemeente en de eigenaar  

   van het gebouw De Regenboog te verlengen, evenals de   

   ingebruikgevingsovereenkomst tussen de gemeente en de   

   stichting De Verwondering, zodat basisschool De   

   Verwondering tot 1 augustus 2018 in het gebouw De   

   Regenboog kan worden gehuisvest. 

2. Het gebouwdeel dat “over” blijft (buiten gebruik gesteld  

   wordt) in het huidige gebouw van De Fuut (458 m2 bvo) te   

   bestemmen voor kinderopvang en voor een  

   flexlocatie/overloopgebouw onderwijs (flexlocatie). 

 

3. De flexlocatie onderwijs zelfstandig te gebruiken, waarbij  

   deze locatie tenminste bevat twee lokalen, een eigen 

ingang en 

  

G. Bekhuis 
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  3. De flexlocatie onderwijs zelfstandig te gebruiken, waarbij deze  

    locatie tenminste bevat twee lokalen, een eigen ingang en  

    voorzieningen als toiletten, pantry en opbergruimte. 

4. De flexlocatie tegelijk met de andere gebouwdelen te renoveren. 

5. De te verwachten kosten van de renovatie van de flexlocatie te  

    dekken vanuit de financiële ruimte in het krediet gereserveerd voor  

    De Verwondering en hiertoe de kredieten als volgt te wijzigen: 
Omschrijving 

 

 Oud Nieuw 

Renovatie De Verwondering (2017) 50.000 0 

Renovatie De Verwondering (2018) 1.197.075 0 

Renovatie De Verwondering fase 1 (2017) 0 50.000 

Renovatie De Verwondering fase 2 (2018) 0 805.075 

Renovatie flexlocatie De Fuut (2018) 0 392.000 

 

6. De begroting 2017 ten behoeve van de huur van De Regenboog  

         over 1  november tot 1 januari 2018 als volgt te wijzigen 

 

Nr. 
Omschrijvin

g 
Mutatie 

Nieuwe begroting 2017 

Lasten Baten Saldo 

3.01 Onderwijs   -7.916 952.069 101.612 - 850.457 

0.101 Mutaties  
algemene 

reserve 

    7.916 0 1.291.426 1.291.426 

 

7. De meerjarenraming ten behoeve van de betaling van de huur van 

De Regenboog  van 1 januari tot 1 augustus 2018 als volgt te 

wijzigen: 

nr. Omschrijving 
Mutatie   
   2017 

Mutatie    
  2018 

Mutatie    
  2019 

Mutatie     
2020 

Begrotingssaldo  
21 september 2017 

180.356  679.824 605.095 899.393 

3.01 Onderwijs   -7.916      -27.706                     0            0

0.101 Mutaties algemene  
reserve 

    7.916    27.706           0            0

 Begrotingssaldo  
na wijziging 

180.356  697.824 605.095 899.393 
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   8. De raad in het eerste kwartaal 2018 een integraal advies voor te  

     leggen over gebruik van het Willem de Zwijgergebouw en – terrein    

     na 1 augustus 2018 waarin huisvesting van De Verwondering, de   

     renovatie van De Bolder en de gevolgen van de      

     woningbouwplannen  op de langere termijn zijn meegenomen. 

 

 

 

 


