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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 

        

Vergadering gehouden op 20 maart 2018    

   Week    12 

    

Aanwezig: L. Kroon, L. Bromet, G. Bekhuis, J. Kaars, J. Kes en N. van Ginkel 

 

 

 

No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder 

1. Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 13 maart 2018, 

week 11 

 

Ongewijzigd vastgesteld. L. Kroon 

2. Intentie-overeenkomst gebouw aan Avegaar 85 Monnickendam Besloten wordt: 

In te stemmen met het aangaan van de intentieovereenkomst 

ten behoeve van toekomstige huisvesting van Stichting 

Kinderopvang Waterland (SKW) in een gedeelte van het 

schoolgebouw De Fuut aan Avegaar 85 Monnickendam. 

 

J. Kes 

3. Aanbesteding auto/hoogwerker Besloten wordt: 

1. De offerteaanvraag levering auto/hoogwerker goed te 

keuren en in te stemmen met het in de markt zetten van de 

aanvraag. 

2. De opdracht te gunnen aan de inschrijver met de 

economisch meest voordelige inschrijving, vastgesteld op 

basis van de beste prijs-/kwaliteitverhouding. Mits deze 

aanbieding financieel past binnen het daarvoor gereserveer-

de budget. 

 

L. Bromet 

4. Beslissing op bezwaar Besloten wordt: 

Het bezwaar niet ontvankelijk te verklaren. 

 

L. Bromet 
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5. Beslissing op bezwaar Besloten wordt: 

1. Het bezwaar ontvankelijk te verklaren. 

2. Het bezwaar ongegrond te verklaren en het bestreden 

besluit in stand te laten. 

 

 

L. Bromet 

6. Toezichtarrangement Wmo en een Jaarplan 2018 Besloten wordt: 

1. Het Toezichtsarrangement Wmo vast te stellen. 

2. Het Jaarplan Wmo toezicht 2018 vast te stellen. 

3. In te stemmen met het raadsinformatiedocument. 

4. Dat er dekking zal moeten worden gevonden in het WMO-

budget (1e IBU). 

 

 

J. Kes 

7. Aanvraag extra lokalen OBS De Gouwzee Besloten wordt: 

1. OBS De Gouwzee toestemming te geven om het 9e lokaal in 

gebruik te nemen. 

2. De kapitaallasten ad € 7.889,- van dit 9e lokaal per 1 januari 

2018 niet meer in rekening te brengen bij SPOOR. 

3. OBS De Gouwzee toestemming te geven om het 10e lokaal in 

gebruik te nemen, maar de kapitaallasten voor dit lokaal wel 

in rekening te brengen. 

4. De aanvraag van OBS De Gouwzee om de school uit te 

breiden met een 11e lokaal af te wijzen. 

5. Dekking van dit voorstel te verwerken in 1e IBU. 

 

 

G. Bekhuis 
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8. Zienswijze raad 1e begrotingswijziging en aanvraag Besloten wordt: 

1. De in concept vastgestelde 1e begrotingswijziging GGD 

Zaanstreek-Waterland 2018 voor een zienswijze door te 

zenden aan de raad. 

2. De raad via raadsvoorstel te vragen structureel extra budget 

van € 11.818,-- toe te kennen voor het nakomen van cao-

afspraken door de GGD. 

 

J. Kes 

9. Kadernota 2019 GGD Zaanstreek-Waterland Besloten wordt: 

1. In te stemmen met het raadsvoorstel over de zienswijze op 

de kadernota 2019 van de GGD Zaanstreek-Waterland. 

2. In te stemmen met het afgeven van een bestuurlijke 

zienswijze en de raad hierover te informeren. 

 

J. Kes 

10. Aanvullende samenwerkingsovereenkomst met Hoorne Vastgoed 

Ontwikkeling B.V., BPD B.V. en Project-ontwikkeling Galgeriet 

B.V. 

Besloten wordt: 

1. In te stemmen met het aangaan van de aanvullende     

samenwerkingsovereenkomst met Hoorne Vastgoed 

Ontwikkeling B.V., BPD B.V. en Projectontwikkeling Galgeriet 

B.V. 

2. Kennis te nemen van het concept raadsinformatie-

document, waarin de raad in de gelegenheid wordt gesteld 

wensen en bedenkingen te uiten. 

 

J. Kaars 

 


