BESLUITENLIJST van het college van burgemeester en wethouders
Vergadering gehouden op

2 juni 2020

Week

23

Aanwezig: K.S. Heldoorn, J. Kaars, B. ten Have, A.A. van Nieuwkerk, A.M.H. van de Weijenberg en T. van den Berg

No.
1.

Onderwerp

Besluit

Portefeuillehouder

Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 26 mei 2020,

Ongewijzigd vastgesteld.

K.S. Heldoorn

Besloten wordt:

J. Kaars

week 22
2.

Beslissing op bezwaar Niesenoortsburgwal 12 te Monnickendam

1. Het bezwaarschrift tegen de verleende omgevingsvergunning voor het realiseren van een bijbehorend
bouwwerk ten behoeve van kleinschalig toeristisch
overnachten op het adres Niesenoortsburgwal 12 te
Monnickendam 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 onder aanvulling van
de motivering.
3.

Fase 2 van het project "versterking gemeentelijke organisatie"

Besloten wordt:

T. van Nieuwkerk

Met de offerte van BMC voor fase 2 van de ‘versterking
gemeentelijke organisatie’ in te stemmen.
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No.
4.

Onderwerp

Besluit

Portefeuillehouder

Planschadeovereenkomst Dorpsstraat 32A en 32B te Ilpendam

Besloten wordt:

J. Kaars

Een planschadeverhaalsovereenkomst aan te gaan met
initiatiefnemer van het verzoek om vooroverleg en de in te
dienen omgevingsvergunning voor het realiseren van twee
vrijstaande woningen in plaats van een 2-onder-1 kapwoning
aan de Dorpsstraat 32A en 32B in Ilpendam.
5.

Beantwoording van de vragen over de jaarrekening 2019 en de

Besloten wordt:

begrotingswijziging over de overhevelingen uit de jaarrekening

1. Met de begrotingswijziging betreffende de overhevelings-

2019

B. ten Have

voorstellen in de jaarstukken 2019 in te stemmen.
2. Met de inhoud van de beantwoording van de raadsvragen
jaarstukken 2019 in te stemmen.

6.

Aanpassingen Fusie-effectrapportage SPOOR

Besloten wordt:

B. ten Have

Kennis te nemen van de aangepaste Fusie-effectrapportage
(FER) van SPOOR.
7.

Crisisteam Corona

Besloten wordt:

S. Heldoorn

De besluiten van het crisisteam, genomen op 20 en 29 mei
2020, te bekrachtigen.
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