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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 

        

Vergadering gehouden op 10 oktober 2017    

   Week    41   

    

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

 

 

 

 

No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder 

1. Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 3 oktober 2017, 

week 40 

 

Vastgesteld. L. Wagenaar-Kroon 

2. Beroep op verjaring grond naast Zuideinde 4 te Broek in 

Waterland 

Besloten wordt: 

1. Instemmen met het door de eigenaren van Zuideinde 4 te  

    Broek in Waterland ingeroepen beroep op bevrijdende  

    verjaring; 

2. Meewerken aan het opmaken en inschrijven in het Kadaster   

    van een notariële akte van verjaring. 

 

J. Kes 

3. Deelname aan magazine Waterland Werkt Besloten wordt: 

1. In te stemmen met continuering van deelname aan het  

    magazine “Waterland Werkt”. 

2. Niet in te stemmen met uitbreiding van de gemeentelijke  

    inbreng en dus handhaven op  één pagina per editie. 

 

G. Bekhuis 
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4. Benoeming loco secretarissen Besloten wordt: 

1. Benoemen van de heer T. van den Berg tot 1e loco secretaris. 

2. Benoemen van mevrouw N. Hellingman tot 2e loco  

    secretaris. 

3. Deze benoeming schriftelijk meedelen aan betrokkenen. 

4. Mevrouw M. van Hal-Vink eervol te ontheffen van haar taken  

    als 1e loco secretaris. 

 

L. Wagenaar-Kroon 

5. Gebouwenbeheerplan 2018-2037 Besloten wordt: 

1. Het gebouwenbeheerplan 2018-2037 vast te stellen. 

2. Duurzaamheidsmaatregelen voor een eenmalig bedrag van  

    € 1.043.827,-- te financieren d.m.v. een krediet waarbij de  

    kapitaallasten worden gedekt uit het budget duurzaamheid. 

3. Funderingsherstel voor een eenmalig bedrag van  

    € 844.217,-- te financieren d.m.v. een krediet  waarbij de  

    kapitaallasten worden gedekt door middel van een  

    bestemmingsreserve gevormd uit de algemene reserve. 

4. In te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel en raadsbesluit  

    inclusief begrotingswijziging. 

 

L. Bromet 

6. Herinrichting Zuiderwoude Dorpstraat Besloten wordt: 

De herbestratingsmaatregelen van het plein voor de kerk langs 

de Dorpstraat in Zuiderwoude conform het gemeentelijk 

compromisvoorstel op te nemen in het jaarplan 2018. 

 

L. Bromet 
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7. Zienswijze 2e gewijzigde begroting Baanstede 2017 Besloten wordt: 

Het raadsvoorstel waarin wij de gemeenteraad vragen een 

positieve zienswijze in te dienen op de 2e gewijzigde begroting 

2017 van het werkvoorzieningsschap Zaanstreek-Waterland 

(Baanstede) voor besluitvorming aan te bieden aan de 

gemeenteraad. 

 

L. Bromet 

8. Opdracht procesbegeleiding huisvesting De Havenrakkers  Besloten wordt: 

1. In te stemmen met afwijken van het advies van inkoop. 

2. In te stemmen met gunning van de opdracht voor de 

procesbegeleiding van de vernieuwbouw en verbreding van obs 

De Havenrakkers aan ABC Nova. 

 

J. Kaars 

9. Voorbereidingsbescherming rokerij Havenstraat 28/D Besloten wordt: 

Het besluit tot voorbereidingsbescherming voor het pand 

‘Rokerij Lange Ben’ op het adres De Haven 18 - Havenstraat 28 

in Monnickendam met terugwerkende kracht te bekrachtigen. 

 

J. Kaars 
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10. Vervolg ontwikkeling Kohnstammlocatie Monnickendam Besloten wordt: 

1. Gelet op de mislukte markttoets en de aanbieding van de  

    andere aanbieder in te stemmen met het verzoek van  

    Wooncompagnie om haar een maand exclusiviteit te geven  

    om haar bouwplan verder uit te werken en een  

    grondaanbieding te doen. 

2. De tweede aanbieder te bedanken voor zijn inspanningen en  

    presentatie en aan te geven dat we voorshands  

    overeenstemming proberen te bereiken met een andere  

    partij. 

3. Bij de planuitwerking met Wooncompagnie uit te gaan van  

    de eerdere verkoopleidraad inclusief ruimtelijke procedure,  

    woningprogramma, duurzaamheid, etc. 

4. Beide partijen over dit besluit te informeren. 

 

J. Kaars 

11. Gunning aanbesteding vervanging asbest daken gemeentewerf 

Monnickendam 

Besloten wordt: 

Opdracht vervanging van de asbest daken van de 

gemeentewerf te gunnen aan I Deegen & Zoon B.V. 

 

L. Bromet 

 


