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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 
        

Vergadering gehouden op 11 oktober 2016    
   Week    41   
    
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 4 oktober 2016, 
week 40 
 

Ongewijzigd vastgesteld. L. Wagenaar-Kroon 

2. Raadsinformatie voortgang prestatieafspraken tussen de gemeente, 
corporaties en huurdersverenigingen 
 

Besloten wordt de raad middels bijgaand informatiedocument te 
informeren over het proces van de prestatieafspraken. 

J. Kes 

3. Raadsinformatie woningmarktregio vastgesteld 
 
 

Besloten wordt de raad middels bijgaand informatiedocument te 
informeren over de vastgestelde woningmarktregio. 

J. Kes 

4. Mandaatbesluit aanbesteding opvang zwerfdieren 
 
 

Besloten wordt in te stemmen met het verlenen van mandaat aan 
het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 
Purmerend om de aanbesteding ‘opvang zwerfdieren’ uit te 
voeren en alle noodzakelijke beslissingen met betrekking tot de 
aanbesteding te nemen, waaronder de gunningsbeslissing. 
 

L. Bromet 
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5. Tussentijdse evaluatie parkeerautomaten Marken 
 
 

Besloten wordt:  
1. Kennis te nemen van de tussentijdse evaluatie parkeerauto- 
    maten Marken. 
2. Conform de aanbevelingen uit het rapport te kiezen voor het 
   handhaven van de parkeerautomaten. 
3. Een raadsinformatiedocument op te stellen met daarin, naast  
    de uitkomsten van de tussentijdse evaluatie, het voornemen  
    om in december 2016: 
    - de raad voor te stellen de dagtoeristenbelasting af te schaffen. 
    - de raad voor te stellen een parkeertarief in te stellen van 
      € 3,00 per uur (of naar rato delen daarvan) voor het grote 
      parkeerterrein op Marken, met een maximum van € 9,00 per  
      dag. 
    - de raad voor te stellen het parkeertarief voor touringcars vast 
       te stellen op € 15,00 per dag. 
    - de raad voor te stellen het tarief voor de nachttoeristen- 
      belasting te verhogen naar € 1,85 per persoon per nacht. 
4. Het voorstel voor een gastvrouw/gastheer nader uit te werken 
    in combinatie met het toeristische steunpunt en het  
    toekomstige toiletgebouw. 
 

L. Bromet 
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6. Parkeren en inrijden op Marken 
 
 
 
 

Besloten wordt: 
1. Kennis nemen van het rapport Parkeren en inrijden Marken  
2. Het voornemen uitspreken de volgende besluiten te nemen 
    - een inrijverbod in te stellen op de huidige locatie met een  
      uitzondering voor bestemmingsverkeer; 
    - naast en vanaf het inrijverbod een parkeerverbod in te stellen  
      voor geheel Marken; 
    - het parkeerterrein van de voetbalclub afsluitbaar te maken  
      door een hekwerk; 
    - alle ontheffingen van bewoners en ondernemers op Marken 
      om te zetten in vergunning voor parkeren en inrijden voor  
      een periode van 5 jaar; 
    - alle huishoudens op Marken de mogelijkheid bieden om 1  
      parkeervergunning te kopen voor 5 jaar voor hun bezoekers; 
    - alle ondernemers de mogelijkheid te bieden om maximaal 2 
      parkeervergunningen te kopen voor 5 jaar voor hun  
      bezoekers; 
    - alle overige ontheffingen te verstrekken voor de duur van  
      maximaal 1 jaar; 
    - nabij het inrij- en parkeerverbod een informatiebord in drie  
      talen te plaatsen met daarop de hoogte van de boete voor het  
      niet naleven van de verboden; 
    - de ontwikkelingen te monitoren en in ieder geval na 6 en 12  
     maanden te evalueren. 
3. Inwoners en ondernemers van Marken de mogelijkheid bieden 
    om zonder kosten, in de eerste drie maanden na inwerking- 
    treding van het nieuwe verkeersbesluit, hun ontheffing digitaal  
    dan wel via de post te kunnen omruilen. 
4. De raad voorstellen een budget ter beschikking te stellen van 
    € 20.000,--, ten laste van het resultaat 2016, om bovenstaande  
    te kunnen realiseren. 
 
 
 
 

L. Bromet 
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7.  WMO Huishoudelijke Voorziening 
 
 

Besloten wordt:  
1. Het besluit tot wijziging van de Uitvoeringsregeling maat- 
    schappelijke ondersteuning gemeente Waterland 2015 vast te  
    stellen. 
2. De wijziging van deze uitvoeringsregeling terug te laten werken 
    tot en met 1 mei 2016. 
 

J. Kes 

   
 


