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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 
        

Vergadering gehouden op 2 februari 2016    
   Week    5   
    
Aanwezig: L. Bromet, G. Bekhuis, J. van der Hoeven, J. Kes en N. van Ginkel 
 
 
 

No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder 

1. Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 26 januari 2016, 
week 4 
 

Ongewijzigd vastgesteld. 
 
 
 

L. Wagenaar-Kroon 

2. Beëindigen huurovereenkomst volkstuin nr. 2 Ilpendam Besloten wordt in te stemmen met het beëindigen van de huur-
overeenkomst voor volkstuin nr. 2 te Ilpendam gelegen aan de 
Watersnip te Ilpendam. 
 
 

J. Kes 

3. Aangepaste verhaalovereenkomst bestemmingsplan Spitsbusbaan Besloten wordt in te stemmen met het aangaan van een aange-
paste verhaalsovereenkomst behorende bij het bestemmingsplan 
Spitsbusbaan. 
 
 

L. Bromet 

4. Aangaan abonnementen voor het sociaal domein Besloten wordt in te stemmen met het aangaan van een nieuw 
abonnement voor Grip op Participatiewet, Wmo en Jeugdwet 
per 1 januari 2016. 
 
 

J. Kes 

5. Gunning aanbesteding kantoormeubilair Besloten wordt in te stemmen met gunning van de opdracht aan 
en het sluiten van de raamovereenkomst voor de levering van 
kantoormeubilair met Visser B.V. 
 
 

J. Kes 
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No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder 

6. Beslissing op bezwaar De Zarken 27 te Monnickendam Besloten wordt: 
1. Het advies van de Adviescommissie voor de bezwaarschriften 

Waterland over te nemen.  
2. De bezwaren ontvankelijk maar ongegrond te verklaren en het 

primaire besluit, de weigering voor het realiseren van een inrit 
naar het perceel De Zarken 27, na aanvulling van de motivatie, 
in stand te laten.   

 
 
 

J. van der Hoeven 

7.  Rapportage stand van zaken informatiebeveiliging Besloten wordt: 
1. Kennis te nemen van de rapportage stand van zaken informa-

tiebeveiliging. 
2. In te stemmen met bijgaand raadsinformatiedocument. 
 
 
 

L. Wagenaar-Kroon 

8.  Benoeming 3e locosecretaris Besloten wordt: 
1. De heer F. Schreutelkamp tot 3e locosecretaris te benoemen. 
2. Deze benoeming schriftelijk mee te delen aan betrokkene. 
 
 
 

L. Wagenaar-Kroon 

9. Operationeel Jaarplan Openbare Werken 2016 Besloten wordt kennis te nemen van het bijgaande Operationeel 
Jaarplan Openbare Werken 2016 en het ter kennisname aan de 
raad te sturen. 
 
 
 

L. Bromet 

   
 


