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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 

        

Vergadering gehouden op  5 februari 2019  

   Week     6 

    

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. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder 

1. Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 29 januari 2019,  

week 5 

 

Ongewijzigd vastgesteld. L. Kroon 

2. Aanbesteding Wmo-hulpmiddelen Besloten wordt: 

1. In te stemmen met het gezamenlijk aanbesteden van het 

contract voor de levering en het onderhoud van Wmo-

hulpmiddelen met de gemeenten Beemster, Edam-

Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Wormerland 

en Zaanstad. 

2. In te stemmen met het verlenen van mandaat aan het college 

van burgemeester en wethouders van de gemeente 

Purmerend, om de Europese aanbesteding van levering en 

onderhoud van Wmo-hulpmiddelen uit te voeren en alle 

noodzakelijke beslissingen te nemen waaronder de 

gunningsbeslissing en hierbij onder mandaat toe te staan. 

 

T. van Nieuwkerk 

3. Procesvoorstel fase III bestuurlijke toekomst Besloten wordt: 

In te stemmen met het toezenden van het informatiedocument 

“Procesvoorstel voor fase III van de bestuurlijke toekomst 

gemeente Waterland” aan de gemeenteraad. 

 

T. van Nieuwkerk 
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4. Beslissing op bezwaar afwijzing verzoek tot aanwijzing 

gemeentelijk monument 

Besloten wordt: 

Het bezwaarschrift tegen de afwijzing van het verzoek tot 

aanwijzing gemeentelijk monument van de panden op het 

perceel de Havenstraat 28 en De Haven 18 (Rokerij Lange Ben) 

in Monnickendam ontvankelijk, maar ongegrond te verklaren. 

 

J. Kaars 

5. Collegeadvies Oudelandsdijkje 1 Besloten wordt: 

1. Geen medewerking te verlenen aan het gebruiken van 

agrarische gronden als parkeerplaatsen ten behoeve van 

een woonbestemming. 

2. De raad via het raadsinformatiedocument te informeren. 

 

J. Kaars 

6. Concept-nota verbonden partijen Besloten wordt: 

1. In te stemmen met de concept-nota verbonden partijen 

gemeente Waterland 2019. 

2. De concept-nota voor consultering voor te leggen aan de 

klankbordgroep bestuurlijke toekomst. 

3. Na consultering klankbordgroep de definitieve nota 

verbonden partijen vast te stellen. 

 

L. Kroon 

7. Aantrekken geldlening € 7.000.000,- voor een periode van 5 jaar Besloten wordt: 

Met het aangaan van een vaste geldlening, groot € 7.000.000,- 

voor een periode van 5 jaar, lineair met een rentepercentage 

van 0,19% in te stemmen. 

 

B. ten Have 

 


