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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 

        

Vergadering gehouden op  28 maart 2017   

   Week     13  

    

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 21 maart 2017, 

week 12 

 

Ongewijzigd vastgesteld. L. Wagenaar-Kroon 

2. Verzoek tot onkostenvergoeding voor kunstwerk waterstanden 

op Marken 

Besloten wordt: 

1. Kennis te nemen van het verzoek tot onkostenvergoeding  

    van de gemaakte kosten ter voorbereiding op het kunstwerk 

    van Marken. 

2. Hiervoor eenmalig een bedrag ter beschikking te stellen van  

    € 1.500,- uit het budget toerisme (FCL 60560230). 

3. Wethouder Bekhuis te machtigen om de uitgaande brief aan  

    de advocaat van de kunstenaar aan te passen. 

 

G. Bekhuis 

3. 

 

Vaststellen ‘Economische Agenda 2017-2018’ Besloten wordt de ‘Economische Agenda 2017-2018’, versie 

datum 28 maart 2017, vast te stellen. 

 

J. van der Hoeven 
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4. 

 

Agenda Purmerend 2040 Besloten wordt: 

1. Kennis te nemen van de agenda Purmerend 2040. 

2. Bijgaande reactiebrief op de agenda Purmerend 2040 te  

    versturen. 

3. De raad via bijgaand raadsinformatiedocument nr. 360-1 te 

    informeren. 

 

J. van der Hoeven 

5. 

 

 

Uitvoeringsagenda voor de Woonvisie Besloten wordt:  

1. Uitvoering te geven aan de Woonvisie Waterland 2020 door: 

    - Herziening van de huisvestingsverordening; 

    - Het onderzoeken van diverse onderwerpen (zoals woon- 

       behoefte, mogelijkheid Leegstandverordening en  

       startersleningen); 

    - Uitvoering van de Prestatieafspraken 2017-2020; 

2. Hiervoor de Uitvoeringsagenda volkshuisvesting 2017 vast 

    te stellen. 

 

J. Kes 

6. Vaststellen voorkeursmodel woningbouwproject De Regenboog 

in Monnickendam 

 

 

 

Besloten wordt: 

1. Het model dat door de architect van de ontwikkelaar samen  

    met onze stedenbouwkundige adviseur is uitgewerkt, vast te 

    stellen als voorkeursmodel. 

2. Het stedenbouwkundig programma van eisen (SPVE) voor dit  

    model te laten uitwerken. 

 

J. van der Hoeven 
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7. 

 

 

Europese aanbesteding energie Besloten wordt: 

1. In te stemmen met de aanbestedingsdocumenten levering  

    van elektriciteit en gas aan gemeenten Edam- Volendam,  

    Landsmeer en Waterland en het door middel van een  

    openbare Europese aanbestedingsprocedure in de markt  

    zetten van deze opdracht.  

2. De opdracht te gunnen aan de inschrijver met de  

    economisch meest voordelige inschrijving gelet op laagste  

    prijs. 

3. In te stemmen met het buiten de aanbesteding houden van  

    een ‘perceel’ Galgeriet bestaande uit de elektriciteits- 

    aansluitingen van  Galgeriet 8, 10, 12 en 37 (o.a. de  

    gemeentewerf).  

4. De enkelvoudige onderhandse opdracht te verstrekken aan  

    Groenwaterland voor de levering van elektriciteit van  

    Waterlandse windmolens voor het perceel Galgeriet. 

 

L. Bromet 

8. 

 

 

Besluiten lasten onder dwangsom perceel Staatsbosbeheer Besloten wordt: 

1. De twee handhavingsverzoeken inzake het perceel van  

    Staatsbosbeheer achter de Molengouw 44 te Broek in  

    Waterland toe te wijzen;  

2. Een tweetal lasten onder dwangsom op te leggen aan de  

    eigenaar en de pachter  van het perceel achter de Molen-    

    gouw 44 te Broek in Waterland. 

 

J. van der Hoeven 

9. 

 

Evaluatie maai- en graasplan Besloten wordt: 

1. De aanbevelingen uit het document “Evaluatie maai- en  

    graasplan uitvoering 2016” over te nemen. 

2. De raad te informeren middels bijgaand raadsinformatie- 

    document. 

 

L. Bromet 
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10. Lokale aanpak veilig fietsen Besloten wordt: 

1. Kennis te nemen van de rapportage ‘Lokale aanpak veilig  

    fietsen’. 

2. De aangedragen knelpunten waarvoor de gemeente niet de  

    wegbeheerder is door te sturen aan het hoogheemraadschap  

    dan wel de provincie met het verzoek maatregelen te treffen. 

3. De mogelijke oplossingen en bijbehorende kosten in kaart te 

    brengen voor de gemeentelijke knelpunten. 

4. De raad middels bijgaande brief te informeren. 

 

L. Bromet 

 


