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

13 juli 2021
28

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
Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 6 juli 2021,
week 27

Besluit
Gewijzigd vastgesteld.

Portefeuillehouder
M.C. van der Weele

Zaaknummer

2.

Beslissing op bezwaar urgentie

Besloten wordt:
1. Het advies van de Adviescommissie voor de bezwaarschriften Waterland over te nemen.
2. De bezwaren ongegrond te verklaren en het primaire
besluit tot weigering van de aanvraag om urgentie in
stand te laten.

T. van Nieuwkerk

21241-2021

3.

Benoeming Erich Dijk als gemeentesecretaris voor
onbepaalde tijd

Besloten wordt:
1. Te benoemen voor onbepaalde tijd, dhr. E.G.H. Dijk.
2. Plaatsing in de functie van gemeentesecretaris,
algemeen directeur voort te zetten voor 36 uur per
week.
3. De ingangsdatum te bepalen op 1 augustus 2021.

T. van Nieuwkerk

22080-2021
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No.
4.

5.

Onderwerp
Planschade- en verhaalsovereenkomst De Noord 7A in
Ilpendam

Besluit
Besloten wordt:
1. Een planschade- en verhaalsovereenkomst aan te gaan
met initiatiefnemer en in te stemmen met de concept
planschade- en verhaalsovereenkomst voor het wijzigen
van een gedeelte van een loods naar zelfstandige
woning op het perceel De Noord 7A in Ilpendam.
2. In te stemmen met het verzoek van de initiatiefnemer
om een planschaderisico-analyse achterwege te laten.

Portefeuillehouder
T. van Eijk

Zaaknummer
21200-2021

Parkeerregime binnenstad Monnickendam

Besloten wordt:
1. Voor te nemen om een parkeerregime voor de binnenstad in te voeren en hiervoor als voorkeursvariant
vergunning parkeren + bezoekers kort parkeren (blauwe
zone) uit te werken.
2. De planning voor het daadwerkelijk instellen van het
regime gelijk te trekken met oplevering fase 2, centrum
deel, Galgeriet.
3. Deze voorkeursvariant af te stemmen met het
parkeerregime voor het Galgeriet.
4. Bij de uitwerking van de voorkeursvariant de bewoners
van de binnenstad te betrekken.

A. vd Weijenberg

21111-2021
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No.
6.

7.

Onderwerp
Parkeren fase 1 t/m 3 project Galgeriet

Besluit
Portefeuillehouder
Besloten wordt:
T. van Eijk
1. Kennis te nemen van het voorstel van Galgeriet BV ten
behoeve van het parkeren voor Galgeriet fase 1, 2 en 3.
2. De parkeernorm binnen fase 1 t/m 3 aan te passen in die
zin dat:
a. dubbelgebruik van openbare parkeerplaatsen wordt
toegestaan;
b. te bepalen dat de eerste 30 studio’s een parkeernorm
van 0 krijgen; en
c. de voorgestelde besparing van 4 parkeerplaatsen per
deelauto over te nemen.
3. Het voorgestelde onder punt 2 a t/m c te verwerken in
de beleidsregel ‘Parkeren, laden en lossen Galgeriet
2019’ welke later middels een separaat voorstel formeel
aan u wordt voorgelegd.
4. Eenzelfde parkeerregime voor Galgeriet te hanteren als
voor de binnenstad.
5. Vast te houden aan het uitgangspunt om 100 bezoekersparkeerplaatsen voor de binnenstad binnen het plan
Galgeriet te realiseren.

Zaaknummer
22527-2021

Bezwaarzaak inzake afwijzing airco installatie

Besloten wordt:
1. Het bezwaar ontvankelijk te verklaren.
2. Het bezwaar ongegrond te verklaren.
3. Het bestreden besluit, onder aanvulling van de
motivering, in stand te laten.

22378-2021
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T. van Nieuwkerk

