BESLUITENLIJST van het college van burgemeester en wethouders
Vergadering gehouden op

6 maart 2018

Week

10

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 27 februari 2018,

Gewijzigd vastgesteld.

L. Wagenaar-Kroon

Besloten wordt:

G. Bekhuis

week 9
2.

Fusie schoolbesturen De Verwondering en Esprit

Over de fusie tussen de schoolbesturen Stichting De
Verwondering en Onderwijsstichting Esprit positief te
adviseren.
3.

Benchmark kosten & formatie

Besloten wordt:

J. Kes

1. Benchmark naar de kosten en formatie uit te voeren.
2. Een budget van € 5.000,-- beschikbaar te stellen uit college
onvoorzien.
4.

Beslissing op bezwaar

Besloten wordt:

L. Bromet

1. Het bezwaarschrift ontvankelijk, maar ongegrond te
verklaren.
2. Het verzoek om proceskostenvergoeding af te wijzen.
5.

Zonne-energie Bukdijk Marken

Besloten wordt:

L. Wagenaar-Kroon

Met bijgaande brief aan de provincie Noord-Holland over het
initiatief voor een zonnepark op de Bukdijk in te stemmen.
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No.
6.

Onderwerp

Besluit

Portefeuillehouder

Verzoek om vooroverleg Hoogedijk 50 Katwoude

Besloten wordt:

J. Kaars

1. Geen medewerking te verlenen aan de bouw van een
paardenstal met een oppervlakte van 225m2 op het perceel
Hoogedijk 50 te Katwoude.
2. In ieder geval medewerking te verlenen aan de bouw van een
paardenstal met 6 boxen met een maximale oppervlakte van
125m2 op het perceel Hoogedijk 50 te Katwoude onder de
voorwaarde dat het dierenverblijf op het perceel van 50m2
wordt gesloopt.
3. Medewerking te verlenen aan het verplaatsen van de
paddock.
4. Medewerking te verlenen aan het aanleggen van een in-/
uitrit, mits Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
toestemming geeft.
7.

Inkoop- en aanbestedingsprocedure aannemer De Bolder

Besloten wordt:

J. Kes

1. Af te wijken van het inkoopbeleid 2016 en de selectie van
een aannemer voor de renovatie van De Bolder meervoudig
onderhands aan te besteden.
2. De aanbestedingsdocumenten ‘Renovatie de Bolder’ goed te
keuren en in te stemmen met het in de markt zetten van de
aanvraag.
3. De opdracht te gunnen aan de inschrijver met de
economisch meest voordelige inschrijving, vastgesteld op
basis van de beste prijs/kwaliteitsverhouding mits de
aanbieding van de winnende inschrijver past binnen het
gereserveerde budget.
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