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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 

        

Vergadering gehouden op 10 april 2018    

   Week    15 

    

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

 

 

 

No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder 

1. Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 3 april 2018, week 

14 

 

Ongewijzigd vastgesteld. 

 

 

 

 

 

 

L. Kroon 

2. Collectief alternatief voor vervallen ANW-compensatie Besloten wordt: 

Aangaan van een verzekeringsovereenkomst met ElipsLife om 

aan de medewerkers een Anw hiaatverzekering aan te bieden 

met collectiviteits-voordeel en geen medisch waarborgen als 

alternatief voor het vervallen van de ANW compensatie van het 

ABP. 

 

 

 

 

 

 

 

L. Kroon 
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3. Omgevingsvergunning tijdelijke bierbrouwerij Galgeriet 4 Besloten wordt: 

1. De grondslag voor afwijking van de beheersverordening 

Galgeriet voor het realiseren van een tijdelijke bierbrouwerij 

op het adres Galgeriet 4 te Monnickendam aan te passen. 

2. Toepassing te geven aan artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 

Wabo juncto artikel 2.23 Wabo onder voorbehoud dat de 

raad een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) af geeft. 

3. Het instemmen met de beantwoording van de zienswijzen en 

het verlenen van de omgevingsvergunning aan de 

portefeuillehouder te mandateren. 

4. De aanvraag om omgevingsvergunning, zo snel mogelijk 

door te zenden naar de raad. 

 

J. Kaars 

4. Vervolg leegstandvergunning Hoogkamplaan Marken Besloten wordt: 

1. Het collegebesluit van 27 maart 2018, betreffende 

‘Verlenging leegstandvergunningen dijkwoningen 

Hoogkamplaan te Marken’ (nr. ABW18.000139) te wijzigen 

zodat: 

    a.  waar ‘8 dijkwoningen’ staat ‘13 dijkwoningen’ komt te 

staan; en 

    b.  waar ‘nummer 3 t/m 10’ staat ‘nummer 3 t/m 15’ komt 

te staan. 

2. De raad te informeren over de toekomst van de woningen. 

 

J. Kes 

5. Verzoek om bijbehorend bouwwerk aan te merken als 

hoofdgebouw, Jaagweg 1 BiW 

Besloten wordt: 

1. Het verzoek om vooroverleg af te wijzen conform de 

ruimtelijke   overwegingen opgenomen in bijlage 4 

behorende bij dit voorstel. 

2. De aanvrager hierover schriftelijk te informeren. 

 

J. Kaars 
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6. Uitwerking meekoppelkansen dijkversterking Marken Besloten wordt: 

1.  Met het bijgaande memo aan de raad 301-20 en het 

gewijzigde concept-raadsbesluit 301-21, waarin wordt 

voorgesteld ten behoeve van de bekosti-ging van de 

meekoppelkansen dijkversterking Marken een bedrag van 

€ 343.100,- voor 2020 te onttrekken aan de algemene 

reserve, in te stemmen. 

2.  2.  De memo en het gewijzigde conceptraadsbesluit toe te 

sturen aan de raad. 

 

L. Kroon 

 


