BESLUITENLIJST van het college van burgemeester en wethouders
Vergadering gehouden op 25 september 2018
Week 39
Aanwezig: L. Kroon, B. ten Have, A.A. van Nieuwkerk, A.M.H. van de Weijenberg en N. van Ginkel
Afwezig (m.k.): J. Kaars

No.
1.

Onderwerp

Besluit

Portefeuillehouder

Besluitenlijsten van de vergaderingen gehouden op 18 september Ongewijzigd vastgesteld.

L. Kroon

2018, week 38
2.

Integraal Meerjarenbeleidsplan veiligheid 19-22

Besloten wordt:

L. Kroon

Kennis te nemen van het concept integraal meerjarenbeleidsplan (IMV) voor de politie eenheid Noord-Holland en de
raad voor te stellen de bijgaande zienswijze te versturen.
3.

Aankoop Galgeriet 18-20 te Monnickendam

Besloten wordt:

J. Kaars

In te stemmen met het aangaan van bijgevoegde conceptkoopovereenkomst ten behoeve van het aankopen van
Galgeriet 18-20 te Monnickendam.
4.

Bestuurlijke reactie op perspectief fiets van provincie

Besloten wordt:

A. van de

1. Kennis nemen van het bijgaande conceptrapport Perspectief

Weijenberg

Fiets van de provincie Noord-Holland.
2. Gezamenlijke met de Vervoerregio een zienswijze in te
dienen, die vanuit de gemeente aangevuld wordt met:
a. Aandacht voor de fietser in het landelijke gebied op korte
afstand van de stad.
b. Het gebruik van eenduidige en standaard termen.
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No.
5.

Onderwerp

Besluit

Portefeuillehouder

Fonds tekortgemeenten

Besloten wordt:

T. van Nieuwkerk

De raad informeren over het niet indienen van een aanvraag
voor het fonds tekortgemeenten middels het bijgevoegde
raadsinformatiedocument.
6.

Subsidie aan Co-Nijntje voor inrichting tijdelijke huisvesting

Besloten wordt:

T. van Nieuwkerk

2018

1. De subsidiebeschikking van € 18.000,--, kenmerk
U18.04414, aan St. Co-Nijntje in te trekken (zie bijlage 1).
2. Aan St. Co-Nijntje ter overweging te geven het
bezwaarschrift op beschikking U18.04414 in te trekken.

7.

Aanwijzen van een leerplichtambtenaar

Besloten wordt:

T. van Nieuwkerk

1. Mevrouw H. Ulutas aan te wijzen als leerplichtambtenaar;
2. Haar de eed of de belofte af te laten leggen in handen van
de burgemeester.

pagina 2 van 2

