BESLUITENLIJST van het college van burgemeester en wethouders
Vergadering gehouden op
Week

25 oktober 2022
43

Aanwezig: M. van der Weele, T. van Nieuwkerk, A. van de Weijenberg, H. Scheepstra, R. Wolters en E. Dijk

No.
1.

Onderwerp
Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 18 oktober
2022, week 42

Besluit
Gewijzigd vastgesteld.

Portefeuillehouder
M. van der Weele

2.

Aankoop water Rijkswaterstaat (fase II)

Besloten wordt:
T. van Nieuwkerk
1. Tot het aankopen van een perceel van Rijkswaterstaat
voor een bedrag van € 300.000,- (noord).
2. Tot het aankopen van een perceel van Rijkswaterstaat
voor een bedrag van € 33.500,- (zuid).
3. De gemeenteraad te verzoeken een budget beschikbaar
te stellen van € 333.500,- voor het aankopen van
percelen van Rijkswaterstaat.
4. Wethouder Van Nieuwkerk te machtigen ondergeschikte
wijzigingen aan te brengen in de raadsstukken.

30997-2022

3.

Beslissing op bezwaar De Zarken 29 te Monnickendam

Besloten wordt:
Het ingediende bezwaar tegen het besluit van 8 augustus
2022, waarmee een omgevingsvergunning is verleend voor
het plaatsen van een tuinafscheiding op het adres De
Zarken 31 te Monnickendam, niet-ontvankelijk te
verklaren.

31316-2022
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T. van Nieuwkerk

Zaaknummer

No.
4.

Onderwerp
Besluit
De eerste monitor Regionale Energiestrategie (RES) Noord- Besloten wordt:
Holland Zuid
1. Kennis te nemen van de eerste monitor RES.
2. De raad door middel van het raadsinformatiedocument
te informeren.

Portefeuillehouder
A. vd Weijenberg

Zaaknummer
31770-2022

5.

Vaststellen collegeprogramma 2022-2026

Besloten wordt:
Vast te stellen het collegeprogramma 2022-2026.

M. van der Weele

32151-2022

6.

Vaststellen MRA meerjarenbegroting 2022-2026

Besloten wordt:
M. van der Weele
1. Kennis te nemen van de brief met betrekking tot de
Stand van zaken uitvoering MRA-agenda.
2. In te stemmen met de Meerjarenbegroting MRA 2021 –
2024 en de Nota van beantwoording.
3. In te stemmen met de inhoud van het raadsinformatiedocument, welke wordt omgezet in een raadsvoorstel en
conceptbesluit waarin de raad wordt geïnformeerd over
de definitieve Meerjarenbegroting MRA 2021-2024.
4. Burgemeester Van der Weele te machtigen ondergeschikte wijzigingen aan te brengen in de raadsstukken.

32028-2022

Wethouder Scheepstra en wethouder Wolters worden
geacht tegen het besluit te hebben gestemd.
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