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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 

        

Vergadering gehouden op  12 november 2019   

   Week     46 

    

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

 

 

 

No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder 

1. Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 5 november 2019,  

week  

 

Ongewijzigd vastgesteld. L. Kroon 

2. Bijzondere dagen 2020 Besloten wordt: 

1. Toe te kennen als betaalde verlofdag: 

• Goede Vrijdag ( vrijdag 10 april 2020) 

• Bevrijdingsdag ( dinsdag 5 mei 2020) 

2. De avondopenstelling niet te verplaatsen naar een andere 

datum i.v.m. sluiting op: 

• Hemelvaartsdag 21 mei 2020 ( donderdag) 

• Oudejaarsdag 31 december 2020 ( donderdag) 

3. De organisatie te sluiten op: 

• 1e werkdag in 2020 donderdag 2 januari 2020 tot 10 uur 

(Nieuwjaarsbijeenkomst) 

• Goede Vrijdag 10 april 2020 

• Bevrijdingsdag dinsdag 5 mei 2020 

• vrijdagmiddag 18 september 2020 na 13.00 ivm de 

gemeente-excursie 

• 1e werkdag in 2021 maandag 4 januari 2021 tot 10 uur    

(Nieuwjaarsbijeenkomst) 

 

 

T. van Nieuwkerk 
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 Vervolg Bijzondere dagen 2020 4. De medewerkers, die gedetacheerd zijn bij het Weeshuis te 

Monnickendam tijdens de Kerstvakantie ( 19 december 2020 

tot 3 januari 2021) te verplichten verlof op te nemen. 

 

T. van Nieuwkerk 

3. Verzoek om vooroverleg Melisvennen 4 op Marken Besloten wordt: 

1. Geen medewerking verlenen aan het verzoek om vooroverleg 

met betrekking tot het realiseren van een schuur op het 

perceel Melisvennen 4 op Marken. 

2. Geen gedeeltelijke medewerking verlenen aan het verzoek 

om vooroverleg met betrekking tot het realiseren van een 

schuur zonder de voorzieningen op het perceel Melisvennen 

4 op Marken. 

3. Geen gedeeltelijke medewerking verlenen aan het verzoek 

om vooroverleg met betrekking tot het realiseren van een 

schuur voor enkel het oudste oostelijke deel zonder 

voorzieningen op het perceel Melisvennen 4 op Marken. 

 

J. Kaars 

4. Vooroverleg Dorpsstraat 32 A t/m F in Ilpendam Besloten wordt: 

1. In beginsel aan het realiseren van twee vrijstaande woningen 

in plaats van een 2-onder-1 kapwoning aan de Dorpsstraat 

32 A t/m F in Ilpendam medewerking te verlenen. 

2. Een overeenkomst aan te gaan met de aanvrager waarin 

wordt geregeld dat de aanvrager e kosten draagt die 

noodzakelijk zijn voor de te voeren procedure en eventuele 

planschade. 

3. De raad via het raadsinformatiedocument te informeren. 

 

J. Kaars 
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5. Zienswijze lidmaatschap GR van werkgeversvereniging  VNG Besloten wordt: 

In te stemmen met het raadsvoorstel waarin de raad wordt 

gevraagd een positieve zienswijze te geven op lidmaatschap 

van werkgeversvereniging niet-gemeenten voor onze 

gemeenschappelijke regelingen met personeel. 

 

L. Kroon 

6. Beslissing op bezwaar wegslepen voertuig Besloten wordt: 

1. Het bezwaar tegen het bestuursdwang besluit ontvankelijk, 

    maar ongegrond te verklaren. 

2. Het advies van de Adviescommissie voor de bezwaar-

schriften Waterland over te nemen. 

3. Het bestreden besluit in stand te laten. 

 

A. van de 

Weijenberg 

 


