BESLUITENLIJST van het college van burgemeester en wethouders
Vergadering gehouden op

10 juli 2018

Week

28

Aanwezig: L. Kroon, J. Kaars, B. ten Have, A.A. van Nieuwkerk, A.M.H. van de Weijenberg en N. van Ginkel

No.
1.

Onderwerp

Besluit

Portefeuillehouder

Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 3 juli 2018,

Ongewijzigd vastgesteld.

L. Kroon

Besloten wordt:

B. ten Have

week 27
2.

Stand van zaken renovatie scholeneiland

1. In te stemmen met het raadsinformatiedocument waarbij de
stand van zaken van het scholeneiland wordt weergegeven.
2. Kennis te nemen van de Leerlingenprognose 2018-2036
inclusief effecten Nieuwbouwplannen Galgeriet.
3.

Oosterweg M23 ontwerp wijzigingsplan

Besloten wordt:

J. Kaars

1. Met het ontwerpwijzigingsplan ‘Purmer – Oosterweg M23’,
als vervat in het GML-bestand:
NL.IMRO.0852BWKPUoosterM23018-on01, in te stemmen.
2. Met het gebruik van de papieren versie om het ontwerp
wijzigingsplan vast te stellen in te stemmen.
3. Als ondergrond van het ontwerp wijzigingsplan gebruik te
maken van de GBKN van februari 2016.
4. Het ontwerpwijzigingsplan ter inzage te leggen.
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No.
4.

Onderwerp

Besluit

Portefeuillehouder

Wegenbeheerplan 2019-2023

Besloten wordt:

A. van de

1. Het wegenbeheerplan 2019-2023 ter vaststelling aan te

Weijenberg

bieden aan de gemeenteraad inclusief het raadsvoorstel en
raadsbesluit.
2. De raad voor te stellen om het huidige wegenbeheerplan
2013-2017 te verlengen tot 31 december 2018.
3. De raad voor te stellen om een egalisatievoorziening te
maken voor de bestratingswerkzaamheden (voorziening
straatwerk).
5.

Begrotingswijziging renovatie de Bolder

Besloten wordt:

T. van Nieuwkerk

1. In te stemmen met het raadsvoorstel waarbij er via een
raadsbesluit een begrotingswijziging voor de dekking van de
niet begrote extra kosten van de renovatie van De Bolder
wordt gevraagd.
2. In te stemmen met het aangaan van een huurovereenkomst
met Stichting De Bolder voor een bedrag van € 96.000,- per
jaar voor 1.200 m2 BVO (bruto vloeroppervlakte).
3. In te stemmen met het ondertekenen van een vooropdracht
(een voorlopige aannemingsovereenkomst) met de
aannemer door de burgemeester, direct na collegebesluit,
met daarin de opschortende voorwaarde van een positief
raadsbesluit op 19 juli 2018.
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