BESLUITENLIJST van het college van burgemeester en wethouders
Vergadering gehouden op

6 februari 2018

Week

6

Aanwezig: L. Wagenaar-Kroon, L. Bromet, G. Bekhuis, J. Kaars, J. Kes en N. van Ginkel

No.
1.

Onderwerp

Besluit

Portefeuillehouder

Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 30 januari 2018,

Gewijzigd vastgesteld.

L. Wagenaar-Kroon

Besloten wordt:

J. Kes

week 5
2.

Verzoek tot rectificatie grond achter 't Prooyen 1

In te stemmen met het verzoek tot rectificatie grond achter 't
Prooyen 17 te Monnickendam.
3.

Financiering migratie ICT infrastructuur naar de cloud

Besloten wordt:

J. Kes

1. In te stemmen met de migratie van de ICT infra-structuur
naar de cloud.
2. De raad te vragen in 2018 het eenmalig benodigde bedrag
van € 256.800,- beschikbaar te stellen uit de algemene
reserve.
3. De raad te vragen hiervoor in de jaren 2019 en 2020
jaarlijks € 109.000,- extra ter beschikking te stellen uit de
algemene reserve.
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No.
4.

Onderwerp

Besluit

Portefeuillehouder

Besluit last onder dwangsom adres XXXXX

Besloten wordt:

L. Bromet

Voor te stellen een last onder dwangsom op te leggen aan de
eigenaren van adres XXXXXX te Marken inhoudende:
i. Binnen een termijn van acht weken na de verzenddatum
van het besluit, de erfafscheiding gelegen aan de
achterzijde op de grens van de percelen, plaatselijk bekend
als XXXXXXX te Marken te verwijderen en verwijderd te
houden of deze te verlagen tot de toegestane
vergunningsvrije hoogte van 1 meter en op deze hoogte te
houden, onder een dwangsom van € 2.000,-- ineens.
5.

Besluit hogere waarde Wet Geluidhinder voor woningbouwproject

Besloten wordt:

J. Kaars

Stiereveld

1. Met het besluit hogere waarde wegverkeerslawaai in de zin
van de Wet geluidhinder met betrekking tot het
woningbouwproject Stiereveld te Watergang in te stemmen.
2. Het besluit conform het bepaalde in artikel 3.44 Awb en
artikel 3.12 Awb ter visie te leggen.
3. Het onherroepelijk besluit conform het bepaalde in artikel
110i Wet geluidhinder in de openbare registers op te laten
nemen.

6.

Verkoop gemeentelijke gronden voormalige Kohnstamm

Besloten wordt:

J. Kaars

1. In te stemmen met de concept koop-/projectontwikkelingsovereenkomst voor de gemeentelijke gronden
van de voormalige Kohnstammschool in

Monnickendam.

2. De gemeenteraad op de hoogte te stellen van de verkoop via
het raadsinformatiedocument.
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No.
7.

Onderwerp

Besluit

Portefeuillehouder

Nota van wijzigingen Paraplan Waterland

Besloten wordt:

J. Kaars

In te stemmen met de Nota van wijzigingen Waterland
Parapluplan 2018 en deze ter besluitvorming voor te leggen
aan de raad.
8.

Offerteaanvraag levering ondergrondse containers

Besloten wordt:

L. Bromet

1. In te stemmen met de inkoopstrategie Afval-inzameling
gemeente Waterland en het op de beschreven wijze in de
markt zetten van de aanbesteding.
2. Machtiging te verlenen aan het hoofd van de afdeling
Openbare Werken om, op basis van de beoordeling door het
projectteam, namens de gemeente het gunnings-besluit
(voornemen tot gunning bekendmaken aan alle inschrijvers)
van de aanbesteding te ondertekenen.
9.

Beleidsregels hondenuitlaatservices recreatiegebied Hemmeland

Besloten wordt:

G. Bekhuis

1. De beleidsregels vastgesteld op 21 november in te trekken.
2. In te stemmen met de beleidsregels hondenuitlaatservices
recreatiegebied Hemmeland.
3. Het tarief vast te stellen op € 750,- per jaar.
4. De gemeenteraad voor te stellen de legesverordening aan te
passen op basis van het onder 1 genoemde.
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