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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 

        

Vergadering gehouden op 7 januari 2020    

   Week    2 

    

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

Afwezig (m.k.): J. Kaars 

 

 

No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder 

1. Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 17 december 

2019, week 51 

 

Gewijzigd vastgesteld. L. Kroon 

2. Eindafrekening renovatie de Fuut Besloten wordt: 

In te stemmen met de eindafrekening obs de Fuut en het 

krediet af te sluiten nadat een laatste termijn van € 71.177,- is 

overgeschreven aan het schoolbestuur OPSPOOR. 

 

B. ten Have 

3. Beslissing op bezwaar omgevingsvergunning Havenstraat 22 

Monnickendam 

Besloten wordt: 

Het bezwaarschrift tegen de verleende omgevingsvergunning 

voor het uitbreiden van de zuidloods op het perceel 

Havenstraat 22 in Monnickendam (Z-2019-005) ontvankelijk, 

maar ongegrond te verklaren. 

 

J. Kaars 

4. Bijzondere dagen 2020 Besloten wordt: 

De avondopenstelling niet te verplaatsen naar een andere 

datum in verband met sluiting op: Kerstavond donderdagavond 

24 december 2020. 

 

T. van Nieuwkerk 
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5. Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland Amsterdam 

Wetlands 

Besloten wordt: 

1.  Kennis te nemen van het Gebiedsplan Vitaal Platteland 

Amsterdam Wetlands (bijlage 237-29-1). 

2.  In te stemmen met de ondertekening van Bestuurlijke 

samenwerkingsafspraken IBP Vitaal Platteland Amsterdam 

Wetlands (bijlage 237-29-2). 

3.  In te stemmen met de inhoud van het raadsinformatie-

document 237-28. 

 

L. Kroon 

6. 5e  Wijziging Algemene plaatselijke verordening Waterland 2010 Besloten wordt: 

In te stemmen met het conceptvoorstel en -besluit, waarin de 

gemeenteraad wordt gevraagd de 5e wijziging van de 

Algemene plaatselijke verordening Waterland 2010 vast te 

stellen. 

 

L. Kroon 

7. Europese openbare aanbesteding technisch applicatiebeheer Besloten wordt: 

1.  In te stemmen met de Europese openbare aanbesteding van 

een overeenkomst voor het technisch applicatiebeheer voor 

de gemeente, de aanbestedingsdocumenten vast te stellen 

en de opdracht op deze wijze in de markt te zetten. 

2.  In te stemmen met het gunnen van de opdracht aan de 

inschrijver met de economisch meest voordelige inschrijving 

gelet op de beste prijskwaliteit-verhouding, mits deze past 

binnen het beschikbare budget. 

 

T. van Nieuwkerk 
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8. Aanbesteding Raamcontract W-installaties Besloten wordt: 

1.  In te stemmen met de meervoudig onderhandse 

aanbesteding van een raamovereenkomst voor het 

planmatig onderhoud aan de werktuigbouwkundige 

installaties in diverse objecten in de gemeente Waterland, de 

aanbestedings-documenten vast te stellen en de opdracht 

op deze wijze in de markt te zetten.  

2.  In te stemmen met het gunnen van de opdracht aan de 

inschrijver met de laagste prijs, mits de aanneemsom voor 

het planmatig onderhoud binnen het gereserveerde budget 

valt. 

 

A. vd Weijenberg 

 


