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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 

        

Vergadering gehouden op  28 augustus 2018   

   Week     35 

    

Aanwezig: J. Kaars, B. ten Have, A.A. van Nieuwkerk en N. van Ginkel 

Afwezig:   L. Kroon en A.M.H. van de Weijenberg 

 

 

No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder 

1. Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 21 augustus 

2018, week 34  

 

Ongewijzigd vastgesteld. L. Kroon 

2. Evaluatie Woningbouwprogramma Waterland (WBP) 2017 Besloten wordt: 

1. In te stemmen met de notitie Evaluatie Woningbouw-

programma (WBP) Waterland 2017. 

2. In te stemmen met het geactualiseerde WBP per 1 januari 

2018. 

3. In te stemmen met het conceptraadsinformatiedocument. 

 

J. Kaars 

3. Opzeggen huurovereenkomst Galgeriet 12 te Monnickendam Besloten wordt: 

1.  In te stemmen met het opzeggen van de huurovereenkomst 

per 1 september 2019 voor het pand gelegen aan Galgeriet 

12 te Monnickendam. 

2.  Indien huurder eerder dan 1-7-2019 de beschikking krijgt 

over vervangende ruimte, dan de huurovereenkomst per 

direct op te zeggen. 

 

J. Kaars 
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No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder 

4. Besluit last onder dwangsom Laan 38, 40 42 Besloten wordt: 

Voor te stellen om een last onder dwangsom op te leggen aan 

de eigenaren van de percelen Laan 38 en 40 42 te Broek in 

Waterland inhoudende: 

i. Binnen een termijn van drie maanden na verzenddatum van 

het besluit, het pand in de kleurstelling te schilderen welke 

tot voor kort aanwezig was en deze kleurstelling te houden; 

of het pand in een andere kleurstelling te schilderen mits 

hiervoor een omgevingsvergunning is verleend, onder een 

dwangsom van € 10.000,-- ineens. 

 

A. van de 

Weijenberg 

5. Conceptraadsstukken i.v.m. wijziging van de uitgangspunten van 

de nieuwe brede school De Havenrakker 

Besloten wordt: 

In te stemmen met de conceptraadsstukken en de raad voor te 

stellen om: 

1. In te stemmen met het uitgangspunt dat de brede school 

aardgasvrij wordt ontwikkeld. 

2. In te stemmen met het uitgangspunt dat de brede school 

wordt ontwikkeld met een Energieprestatie Coëfficiënt (EPC) 

van maximaal 0. 

3. In te stemmen met de financiële effecten van deze 

aanvullende projectuitgangspunten. 

4. In te stemmen met de aanbesteding van het project onder 

deze randvoorwaarden. 

5. In te stemmen met de noodzakelijke tijdelijke huisvesting 

van de school en de geraamde financiële effecten daarvan. 

6. Na de aanbesteding van de brede school een begrotings-

wijziging tegemoet te zien in verband met de financiële 

effecten van de investering en de tijdelijke huisvesting. 

 

J. Kaars 

 


