BESLUITENLIJST van het college van burgemeester en wethouders
Vergadering gehouden op

25 juni 2019

Week

26

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

No.
1.

Onderwerp

Besluit

Portefeuillehouder

Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 18 juni 2019,

Ongewijzigd vastgesteld.

L. Kroon

Omgevingsplan Monnickendam - Galgeriet 2019 inclusief

Besloten wordt:

J. Kaars

beleidsregels

1. In te stemmen met het conceptraadsbesluit (Bijlage 105-

week 24

2.

310) en de gemeenteraad voor te stellen (bijlage105-309):
a. De Zienswijzennota tevens Nota van wijzigingen (bijlage105311/1) vast te stellen.
b. Geen exploitatieplan vast te stellen;
c. Het omgevingsplan Monnickendam – Galgeriet 2019, vervat
in het GML-bestand NL.IMRO.0852.BPCHWMOggeriet019-va01,
met de bijbehorende bestanden en waarbij voor geometrische
planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond welke is
ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie
(hierna BGT) 26 oktober 2018, inhoudende:
- regels ten aanzien van bouwen, gebruik, aanleggen, beheer,
onderhoud en slopen;
- de hogere waarde voor geluid ten behoeve van
wegverkeerslawaai te verlenen op grond van artikel 83 van de
Wet geluidhinder en artikel 7c lid 9, onder c Besluit uitvoering
Crisis en herstelwet (hierna BU Chw); gewijzigd vast te stellen;
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No.

Onderwerp

Besluit

Portefeuillehouder

d. Met het gebruik van de papieren versie, vervat in het pdfbestand (bijlage 105-311/2), om het omgevingsplan vast te
stellen, in te stemmen;
e. Dit besluit bekend te maken;
f. Het afhandelen van de vervolgprocedure en het recht op het
eventueel indienen van beroep over te laten aan het college;
g. De beleidsregel ‘Stedenbouwkundige kwaliteiten Galgeriet
2019’ (bijlage 105-311/3a) en de bijbehorende beleidskaarten
(bijlage 105-311/3b) vast te stellen;
h. Het ‘Beeldkwaliteitsplan Galgeriet 2019’ (bijlage 105-311/4)
vast te stellen;
2. De beleidsregel ‘Parkeren, Laden en Lossen Galgeriet 2019’
(bijlage 105-311/5) en de beleidsregels ‘Duurzaamheid
Galgeriet 2019’ (bijlage 105-311/6) vast te stellen en ter
informatie door te sturen naar de raad;
3.

Cliëntervaringsonderzoek Jeugd en Wmo 2018

Besloten wordt:

T. van Nieuwkerk

De rapportage van het cliëntervaringsonderzoek Wmo (bijlage
1) ter informatie aan te nemen.
2. De rapportage van het cliëntervaringsonderzoek Jeugd
(bijlage 2) ter informatie aan te nemen
3. De raad informeren door middel van bijgevoegd
raadsinformatiedocument over de uitkomsten van de
cliëntervaringsonderzoeken Wmo en Jeugd.
4.

Managementletter en Accountantsrapport 2018

Besloten wordt:

B. ten Have

Kennis te nemen van de managementletter 2018 en het
accountantsverslag 2018 welke door de accountant zijn
opgesteld naar aanleiding van de uitgevoerde interim en
eindejaarcontrole, en deze doorgeleiden naar de raad.
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No.
5.

Onderwerp

Besluit

Portefeuillehouder

Kadernota 2020

Besloten wordt:

B. ten Have

1. In te stemmen met het concept raadsvoorstel kadernota
2020.
2. In te stemmen met het concept raadsbesluit kadernota
2020.
3. In te stemmen met de kadernota 2020.
6.

Ontwerp wijzigingsplan Hofweg 5 Ilpendam

Besloten wordt:

J. Kaars

1. In te stemmen met het ontwerp wijzigingsplan ‘IlpendamHofweg 5’, als vervat in het GML-bestand:
NL.IMRO.0852.BWLGILhofweg5019-on01.
2. Met het gebruik van de papieren versie om het ontwerp
wijzigingsplan vast te stellen in te stemmen;
3. Als ondergrond van het ontwerp wijzigingsplan gebruik te
maken van de GBKN van februari 2016;
4. Het ontwerp wijzigingsplan ter inzage te leggen;
5. Geen exploitatieplan vast te stellen.
7.

Buurtbemiddeling

Besloten wordt:

L. Kroon

1. Conform de prestatieafspraken buurbemiddeling in te

T. van Nieuwkerk

schakelen door middel van Beter buren en daarvoor een budget
beschikbaar te stellen van € 6.000.
2. Dit bedrag voor 2019 te dekken uit de post college
onvoorzien, en voor 2020 (incidenteel) op te nemen in de
begroting.
8.

Corrigeren raadsvoorstel budgetten Galgeriet

Besloten wordt:

J. Kaars

Het raadsvoorstel te corrigeren om het beschikbaar krijgen van
het toegekende voorbereidings- en verwervingskrediet voor de
realisatie van het Galgeriet.
9.

Gedeeltelijke vervanging geluidsapparatuur in de raadszaal

Besloten wordt:

L. Kroon

De geluidsapparatuur (gedeeltelijk) te vervangen door een
krediet van € 48.500,- beschikbaar te stellen.
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