BESLUITENLIJST van het college van burgemeester en wethouders
Vergadering gehouden op

2 oktober 2018

Week

40

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 20 september

Ongewijzigd vastgesteld.

L. Kroon

Besloten wordt:

J. Kaars

2018, week 38
Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 25 september
2018, week 39

2.

BOB Overleek 10 Monnickendam

Het bezwaarschrift tegen de verleende omgevingsvergunning
voor het bouwen van een bedrijfspand met daarin een
machineberging, bedrijfsruimte en bedrijfswoning op het
perceel Overleek 10 in Monnickendam (Z-2018-015)
ontvankelijk, maar ongegrond te verklaren.
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No.
3.

Onderwerp

Besluit

Portefeuillehouder

Besluit last onder dwangsom Kooizand 5

Besloten wordt:

A. van de

Voor te stellen een last onder dwangsom op te leggen aan de

Weijenberg

eigenaar van het perceel aan de Kooizand 5 te Monnickendam
inhoudende:
i. Binnen een termijn van vier weken na verzenddatum van
het besluit, de (dichtgemaakte) pergola gelegen op het
perceel plaatselijk bekend als Kooizand 5 te realiseren
conform de plantekeningen behorende bij de verleende
omgevingsvergunning Z-2018-053 door alle wanden en
de volledige dakbedekking (ook de strook dakbeschot)
van de pergola te verwijderen en verwijderd te houden of
de (dichtgemaakte) pergola volledig te verwijderen en
verwijderd te houden, onder een dwangsom van
€ 5.000,-- ineens.
4.

BOB Willem vd Voetstraat 2 en 4 Monnickendam

Besloten wordt:

J. Kaars

Het bezwaarschrift tegen de verleende omgevingsvergunningen
voor het oprichten van een dakopbouw op de percelen Willem
van der Voetstraat 2 in Monnickendam (Z-2018-045) en Willem
van der Voetstraat 4 in Monnickendam (Z-2018-091)
ontvankelijk, maar ongegrond te verklaren.
5.

Aanpassing regeling werktijden en flexibele werken

Besloten wordt:

T. van Nieuwkerk

Akkoord te gaan met de uitvoeringsregeling werktijden en
flexibel werken 2018 (IT18.04313). Ingangsdatum met
terugwerkende kracht tot 1 januari 2018.
6.

Voorlopig advies van Advies Sociaal Domein inzake project data-

Besloten wordt:

A. van de

analyse fraude Participatiewet

In te stemmen met de reactie op het voorlopig advies van de

Weijenberg

Adviesraad Sociaal Domein.

pagina 2 van 4

No.
7.

Onderwerp

Besluit

Portefeuillehouder

B&W advies mandaatbesluit aanbesteding AOV

Besloten wordt:

T. van Nieuwkerk

1. In te stemmen met het gezamenlijk aanbesteden van het
Aanvullend openbaar vervoer met Beemster, EdamVolendam, Landsmeer en Purmerend.
2. In te stemmen met het verlenen van mandaat aan het
college van burgemeester en wethouders van de gemeente
Purmerend, om de Europese aanbesteding aanvullend
openbaar vervoer uit te voeren en alle noodzakelijke
beslissingen te nemen waaronder de gunningsbeslissing en
hierbij ondermandaat toe te staan.

8.

Verzoek om vooroverleg Broekermeerdijk 22 (VO-2018-036)

Besloten wordt:

J. Kaars

1. Aan het verzoek om vooroverleg voor het gebruik van een
bestaand bijbehorend bouwwerk als woning op het adres
Broekermeerdijk 22, medewerking te verlenen.
2. De raad hierover te informeren met raadsinformatiedocument 258-298 en bijlagen 258-299-1, -2 en -3.

9.

Vooroverleg Overleek 1 Monnickendam

Besloten wordt:

J. Kaars

Geen medewerking te verlenen aan het wijzigen van een
agrarische bestemming naar een woonbestemming en het
herbouwen en splitsen van een stolpwoning op het adres
Overleek 1 te Monnickendam.
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No.

Onderwerp

Besluit

Portefeuillehouder

10.

Beslissing op bezwaar Kanaaldijk 31 Watergang

Besloten wordt:

J. Kaars

1. Het advies van de Adviescommissie voor de bezwaarschriften Waterland over te nemen.
2. Het bezwaar gedeeltelijk gegrond te verklaren.
3. De omgevingsvergunning voor het aanpassen van het dak op
de garage op het adres Kanaaldijk 31 Watergang te herroepen en alsnog te weigeren.
4. De proceskosten te vergoeden aan de bezwaarmaker.
11.

Aantrekken geldlening € 8.000.000,- voor een periode van 5 jaar Besloten wordt:

B. ten Have

Met het aangaan van een vaste geldlening groot € 8.000.000,-,
looptijd 5 jaar lineair met een rentepercentage van 0,21% in te
stemmen.
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