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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 
        

Vergadering gehouden op 8 maart 2016    
   Week    10   
    
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 29 februari 2016, 

week 9 
 

Ongewijzigd vastgesteld. 
 
 
 

L. Wagenaar-Kroon 

2. Actualiseren van het algemene machtigingsbesluit 2016 Besloten wordt het algemene machtigingsbesluit 2016 vast te 
stellen. 
 
 

L. Wagenaar-Kroon 

3. Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2016 Besloten wordt: 
1. Het Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2016 vast te 

stellen. 
2. De uitvoering van het JUP plaats te laten vinden binnen de 

middelen die hiervoor beschikbaar zijn gesteld. 
 
 

L. Wagenaar-Kroon 

4. Indeplaatsstelling Restaurant de Waegh Besloten wordt toestemming te verlenen aan de heer G.R. Meij 
en mevrouw E. Meij-de Vries om de rechten en plichten, voort-
vloeiende uit de huurovereenkomst van Restaurant de Waegh te 
Monnickendam, ex artikel 7:307, eerste lid, van het Burgerlijk 
Wetboek, over te dragen aan de heer W.J. de Beukelaer. 
 
 

J. Kes 
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No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder 
5. Gunning renovatie kademuur Haven Monnickendam Besloten wordt: 

1. H. v. Steenwijk BV opdracht te verlenen voor werkzaamheden 
als verwoord in het bestek D15.0000427 Renovatie kademuur 
Haven Monnickendam. 

2. De overige inschrijvers in kennis te stellen van de gunning.  
3. De sinterklaas in- en uittocht te verplaatsen naar 't Prooyen en 

de werkzaamheden uit te voeren in de periode november 2016 
- maart 2017. 

4. De raad in kennis te stellen van de genomen besluiten middels 
bijgaand raadsinformatiedocument. 

 
 
 

L. Bromet 

6. Planschadeverhaalsovereenkomst Purmerdijk M 3 Purmer Besloten wordt een planschadeverhaalsovereenkomst aan te gaan 
alvorens de procedure te starten en een omgevingsvergunning te 
verlenen voor het gebruik van gronden en bouwwerken op het 
perceel Purmerdijk M3 te Purmer ten behoeve van een dressuur-
stal met 9 boxen. 
 
 
 

J. van der Hoeven 

7.  Verlengen huidige contract arbodienstverlening met 2 jaar Besloten wordt akkoord te  gaan met het verlengen van het 
huidige contract met de arbodienstverlener, MaetisArdyn, met 2 
jaar. Periode 1 april 2016 tot 1 april 2018. 
 
 
 

L. Wagenaar-Kroon 

   
 


