BESLUITENLIJST van het college van burgemeester en wethouders
Vergadering gehouden op

29 juni 2021

Week

26

Aanwezig: M.C. van der Weele, A.A. van Nieuwkerk, A.M.H. van de Weijenberg, A. van Dijk en E. Dijk

No.
1.

Onderwerp

Besluit

Portefeuillehouder

Zaaknummer

Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 22 juni

Ongewijzigd vastgesteld.

M.C. van der Weele

Besloten wordt:

A. van de Weijenberg

18406-2021

T. van Nieuwkerk

20380-2021

2021, week 25
2.

Evaluatie milieustraat Purmerend

1. Kennis te nemen van de evaluatie gebruik milieustraat
Purmerend en deze ter kennisname aan te bieden aan de
raad.
2. Af te zien van het realiseren van een milieustraat in eigen
beheer en deze service extern in te kopen.
3. In te stemmen met het Raadsinformatiedocument.
4. Wethouder Van de Weijenberg wordt gemandateerd
ondergeschikte wijzigingen aan te brengen in de
raadstukken.
3.

Convenant Wet wijziging woonplaatsbeginsel

Besloten wordt:
In te stemmen met de ondertekening van het convenant
Wetswijziging woonplaatsbeginsel.
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No.
4.

Onderwerp

Besluit

Portefeuillehouder

Zaaknummer

Beslissing op bezwaar Eilandweg 21 te Broek in

Besloten wordt:

A. van de Weijenberg

20113-2021

Waterland

1. Het bezwaarschrift tegen de verleende omgevings-

A. van de Weijenberg

20122-2021

T. van Nieuwkerk

20298-2021

T. van Nieuwkerk

20090-2021

vergunning voor het realiseren van een woonhuis met
bijbehorend bouwwerk op het adres Eilandweg 21 te
Broek in Waterland ontvankelijk maar ongegrond te
verklaren.
2. Het advies van de Adviescommissie voor de bezwaarschriften Waterland over te nemen.
3. Het bestreden besluit in stand te laten.
5.

Beslissing op bezwaar Dorpsstraat 32c t/m f te

Besloten wordt:

Ilpendam

Het bezwaarschrift tegen de verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van twee dakkapellen aan de
achterkant van het adres Dorpsstraat 32c t/m f te Ilpendam
niet-ontvankelijk te verklaren.

6.

Benoeming teammanager Buitendienst

Besloten wordt:
1. Te benoemen voor bepaalde tijd, dhr. J.C.J. Hoksbergen.
2. Hem te plaatsen in de functie van teammanager
Buitendienst voor 36 uur per week.
3. De ingangsdatum te bepalen op 1 augustus 2021.

7.

Woonakkoord regio Zaanstreek-Waterland en

Besloten wordt:

provincie Noord-Holland 2021-2025

1. In te stemmen met het Woonakkoord regio ZaanstreekWaterland en provincie Noord-Holland 2021-2025.
2. In te stemmen met het raadsinformatiedocument (253264) inzake het Woonakkoord regio ZaanstreekWaterland en provincie Noord-Holland 2021-2025.
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No.
8.

Onderwerp

Besluit

Portefeuillehouder

Zaaknummer

Aangepaste huur- en beheerders overeenkomst

Besloten wordt:

A. van Dijk

19610-2021

A. van Dijk

20050-2021

A. van de Weijenberg

20312-2021

A. van de Weijenberg

20393-2021

sporthal 't Spil en corona subsidie 2020 huurder 't Spil 1. Te besluiten tot vernieuwde huurovereenkomst met
huurder voor de huur van het Sportcafé in Sporthal
’t Spil gelegen aan ’t Spil 22 te Monnickendam.
2. Te besluiten tot vernieuwde beheerdersovereenkomst
met de beheerder van sporthal ’t spil gelegen aan “t Spil
22 te Monnickendam.
3. In te stemmen met compensatie van het exploitatie
tekort 2020 van het sportcafé ’t Spil voor een bedrag van
€ 7.545,-.
9.

Beheer- en exploitatie overeenkomst koffiehuisje

Besloten wordt:

Marken

In te stemmen met de beheer- en exploitatieovereenkomst
voor de opstal Kruisbaakweg 1A te Marken, ten behoeve
van de exploitatie van een koffiehuisje en vervulling van de
functie als gastvrouw, voor een periode van 5 jaar.

10.

Wijziging in Uitvoeringsregeling duurzaamheidsfonds

Besloten wordt:

bestaande woningen Waterland 2021-2025

In te stemmen met de wijziging van de 'Uitvoeringsregeling
duurzaamheidsfonds bestaande woningen Waterland
2021-2025.

11.

Weigering aanvraag omgevingsvergunning

Besloten wordt:

Noordeinde 134 in Monnickendam

1. Geen medewerking te verlenen aan afwijken van het
bestemmingsplan voor het realiseren van een bijbehorend bouwwerk aan de zijkant van de woning aan het
Noordeinde 134 in Monnickendam.
2. De aanvraag omgevingsvergunning te weigeren vanwege
strijd met het bestemmingsplan en de redelijke eisen van
welstand.
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