
 
 

  pagina 1 van 2 

BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 
        

Vergadering gehouden op 2 augustus 2016    
   Week    31    
    
Aanwezig: L. Bromet, J. Kes en N. van Ginkel 
 
 
 

No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder 

1. Aanvraag omgevingsvergunning door de Alliantie 
Markermeerdijken voor tijdelijk kantoor (7 jaar) op het perceel 
Hoogedijk 2 in Katwoude 
 
 

Besloten wordt medewerking te verlenen middels artikel 2.12 lid 
1 a 2de  van de Wabo juncto artikel  4 lid 11 van Bijlage II Bor 
voor de bouw van een kantoor annex informatiecentrum, aanleg 
van een parkeerterrein, inrit en transformatorstation voor een 
tijdelijke periode van 7 jaar. 
 

J. van der Hoeven 

2. Beslissing op bezwaar Cornelis Dirkszoonlaan 131 Monnickendam 
 
 
 
 

Besloten wordt: 
1. De bezwaarschriften tegen de verleende omgevingsvergunning 
    voor het vervangen van het buitenblad van de gevels en het  
    plaatsen van nieuwe kozijnen in de voor- en achtergevel op het 
    adres Cornelis Dirkszoonlaan 131 in Monnickendam  
    ontvankelijk, maar ongegrond te verklaren. 
2. Het bestreden besluit in stand te laten, onder aanvulling van  
    een gewijzigde detailtekening. 
 

J. van der Hoeven 

3. Brief van Hoorne Vastgoed en Jachthaven Waterland 
 
 
 
 

Besloten wordt: 
1. In te stemmen met de bij het advies gevoegde conceptbrief als 
   antwoord op de brief van Hoorne Vastgoed (mede namens  
   Jachthaven Waterland) over samenwerking bij de ontwikkeling  
   van het Galgeriet. 
2. Instemmen met de bij het advies gevoegde concept  
   beantwoording van de raadsvragen nr. 105-70 over hetzelfde  
   onderwerp. 
 

J. van der Hoeven 
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No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder 

4. Mandaat verlenen voor ondertekenen bruikleenovereenkomsten 
WMO-hulpmiddelen 
 
 
 

Besloten wordt volmacht met het recht van substitutie te 
verlenen aan de algemeen directeur van Meyra Retail & Services 
B.V. voor het ondertekenen van bruikleenovereenkomsten voor 
hulpmiddelen die Meyra verstrekt in opdracht van de gemeente 
in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning met 
terugwerkende kracht vanaf 1 april 2016 middels bijgevoegde 
‘opdracht tot vertegenwoordiging’.   
 

J. Kes 

   
 


