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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 

        

Vergadering gehouden op 10 januari 2017       

   Week    2      

    

Aanwezig:  G. Bekhuis, L. Bromet, J. van der Hoeven, J. Kes en N. van Ginkel 

Afwezig: L.M.B.C. Wagenaar-Kroon 

 

 

 

 

No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder 

1. Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 20 december 

2016, week 51 

 

Gewijzigd vastgesteld. L. Wagenaar-Kroon 

3. Vaststellen van de Uitvoeringsregeling renovaties Besloten wordt: 

1. De navolgende Uitvoeringsregeling voorziening voor de 

renovatie en het energieneutraal maken van de scholen op het 

scholeneiland in Monnickendam vast te stellen. 

2. De raad middels het bijgevoegde raadsvoorstel te vragen om 

de Uitvoeringsregeling te bekrachtigen. 

 

G. Bekhuis 
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4. Splitsing kredieten onderwijshuisvesting en ontwikkeling De 

Bolder 

Besloten wordt: 

1. De raad voor te stellen om het volgende krediet te laten 

vervallen: 

- openbare ruimte huisvesting onderwijs en ontwikkeling De 

Bolder € 330.000. 

2. De raad voor te stellen om de volgende kredieten in de 

begroting op te nemen: 

- in 2017 Renovatie De Blauwe Ster € 1.400.656 (inclusief 

€100.000 duurzaamheid); 

- in 2017 Renovatie De Fuut € 1.033.577 (inclusief € 100.000 

duurzaamheid); 

- in 2018 Renovatie De Verwondering € 1.247.075 (inclusief 

€100.000 duurzaamheid); 

3. De bedragen van deze kredieten in mindering te brengen op 

het krediet huisvesting onderwijs en ontwikkeling De Bolder 

(€6.613.325) 

4. Voor de vaststelling van het krediet t.b.v. de ontwikkeling 

van De Bolder een nader voorstel af te wachten. 

 

G. Bekhuis 

5. Plan van aanpak taakstelling vergunninghouders Besloten wordt om het plan van aanpak vast te stellen om de 

taakstelling op grond van de Huisvestingswet 2014 te 

volbrengen. 

 

J. Kes 

6. Handhavingsuitvoeringsprogramma 2017 Besloten wordt: 

1.1 Het handhavingsuitvoeringsprogramma 2017 vast te 

stellen. 

1.2 Het raadsinformatiedocument inzake het 

handhavingsuitvoeringsprogramma 2017 aan de raad voor te 

leggen. 

 

J. van der Hoeven 
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7. Verkeersbesluit aanwijzen 5 locaties laadpalen Besloten wordt: 

1. Onderstaande vijf locaties (inclusief de alternatieve locaties) 

aan te wijzen als parkeerplaatsen t.b.v. het opladen van 

elektrische voertuigen: 

- Parkeerterrein Verenigingsplein/Kermergracht, 

Monnickendam 

- Parkeerterrein Haringburgwal/Noordeinde/Oude 

Zijdsburgwal, Monnickendam 

- Parkeerterrein Zuideinde/Galgenriet, Monnickendam 

- Parkeerterrein Hemmeland, Monnickendam 

- Parkeerplaatsen Trefpunt/Minneweg, Marken 

2. Twee parkeerplaatsen per locatie* aan te wijzen als 

parkeerplaats die als specifiek doel heeft het opladen van 

elektrische voertuigen. 

3. Dit besluit kenbaar te maken aan de weggebruikers middels 

plaatsing van verkeersbord model E8 met onderbord, 

uitsluitend voor opladen elektrische auto, alsmede met 

onderbord OB504-schuin (links/rechts wijzend), volgens 

bijlage I van het RVV. 

4. Dat dit besluit kan worden aangehaald als het besluit 

“reservering parkeerplaatsen t.b.v. het opladen van elektrische 

voertuigen”. 

 

L. Bromet 

8. Opdracht onderhoud openbaar groen Baanstede 2016 en 2017 

 

Besloten wordt om Baanstede opdracht te geven voor het 

onderhoud van het openbaar groen in de jaren 2016 en 2017. 

 

L. Bromet 
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9. Verkeersbesluiten Marken 

 

Besloten wordt: 

1. Een verkeersbesluit voor het in te stellen van een inrijverbod 

voor Marken voor 

alle motorvoertuigen, uitgezonderd bestemmingsverkeer. 

2. Het in te stellen van een parkeerverbod zone in de Oude 

kom, Minnebuurt en de Werven op Marken, uitgezonderd 

vergunninghouders. 

 

L. Bromet 

10. Wijziging CAR-UWO ivm Individueel Keuzebudget Besloten wordt om de wijzigingen vast te stellen in de CAR-

UWO gemeente Waterland m.b.t. het individueel keuzebudget 

conform ECWGO/U201600995 Lbr. 16/053 CvA/LOGA 16/14. 

De wijzigingen treden met terugwerkende kracht in werking op 

1 januari 2017. 

 

L. Wagenaar-Kroon 

11. Beantwoording raadsvragen VVD over de overeenkomst 

Sportfondsbad 

Besloten wordt in te stemmen met de beantwoording van de 

raadsvragen van de VVD. 

 

G. Bekhuis 

 

 


