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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 

        

Vergadering gehouden op  9 juli 2019   

   Week     28 

    

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

Afwezig: B. ten Have (mk) 

 

 

No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder 

1. Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 2 juli 2019,  

week 27 

 

Ongewijzigd vastgesteld 

 

 

L. Kroon 

2. Verzoek vooroverleg vergroten bouwvlak Oosterweg M28 Besloten wordt: 

1. In beginsel aan het vergroten van het bouwvlak in verband 

met het uitbreiden van een melkveestal op het perceel 

Oosterweg M 28 in Purmer medewerking te verlenen; 

2. Een overeenkomst aan te gaan met verzoeker waarin wordt 

geregeld dat de verzoeker de kosten draagt die noodzakelijk 

zijn voor de te voeren procedure en eventuele planschade; 

3. De verzoeker schriftelijk te informeren door middel van het 

beantwoorden van zijn verzoek om vooroverleg. 

J. Kaars 

3. Beslissing op bezwaar naast Pierebaan 5 te Monnickdam Besloten wordt: 

1. De bezwaarschriften tegen de verleende omgevings-

vergunning voor het bouwen van een gebouw, een over-

kapping, parkeervoorzieningen, wegen, paden, groen-

voorzieningen en het realiseren van 62 appartementen op het 

adres naast Pierebaan 5 te Monnickendam, ontvankelijk, maar 

ongegrond te verklaren; 

2. Het advies van de Adviescommissie voor de bezwaar-

schriften Waterland over te nemen; 

3. Het bestreden besluit in stand te laten. 

J. Kaars 
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4. Startnotitie RES Noord-Holland Zuid Besloten wordt: 

1. Akkoord te gaan met het proces beschreven in de start-

notitie Regionale Energie Strategie (RES) Noord-Holland Zuid 

2. De raad via bijgaand raadsinformatiedocument nr. 345-61 

te informeren 

A. vd Weijenberg 

5. Aanbesteding applicatie VTH Besloten wordt: 

1. De aanbestedingsleidraad Applicatie t.b.v. Vergunning, 

Toezicht en Handhaving (VTH) voor de gemeenten Purmerend, 

Edam-Volendam en Waterland vast te stellen en te publiceren 

op TenderNed; 

2. De portefeuillehouder te machtigen om zo nodig 

ondergeschikte wijzigingen aan te brengen. 

J. Kaars 

6. De evaluatie van het leerwerkbedrijf en het onderdeel 

Groendienst 

Besloten wordt: 

1. Het raadsinformatiedocument met de evaluaties van het 

Leerwerkbedrijf en het Groenbedrijf ter kennisname naar de 

raad te sturen; 

2. De aanvraag voor extra personele inzet bij de Groendienst 

van € 130.000, - aan de raad ter besluitvorming voorleggen bij 

de IBU 2019. 

A. v.d. Weijenberg 

7. Beoordeling aanvragen stimuleringssubsidies 2019 Besloten wordt: 

1. Het verzoek van de minister voor Medische zorg en sport en 

de Hartstichting voor een bijdrage landelijk netwerk AED 

(Hartslag.nu) af te wijzen; 

2. De subsidieaanvraag van Vereniging Taanerf voor een 

bijdrage AED af te wijzen en hen te verwijzen naar de 

mogelijkheden bij 6 Minuten Waterland en St. AED Marken-

Uitdam; 

3. De subsidieaanvraag van Vereniging Taanerf voor een 

bijdrage aan hun buurtfeest af te wijzen en hen te verwijzen 

naar voor dat doel ingerichte bestemmingsfondsen; 

4. De subsidieaanvraag van de Bach vereniging voor een 

B. ten Have 
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jubileumfeest af te wijzen; 

5. De subsidieaanvraag van de Brandweerkazerne voor een 

jubileumfeest gedeeltelijk toe te wijzen; bedrag € 250,--. 

6. De subsidieaanvraag van de St. Reinier Pijnenburg af te 

wijzen; 

7. De subsidieaanvraag van het Trefpunt Marken af te wijzen; 

8. De subsidieaanvraag van omroep PIM af te wijzen; 

9. De subsidieaanvraag voor het project ZomerOndernemer 

2020 af te wijzen; 

10. De subsidieaanvraag van de Waterlandse Uitdaging toe te 

kennen bedrag € 2.500,--; 

11. De subsidieaanvraag van de Vereniging Oud 

Monnickendam toe te kennen bedrag € 500,--; 

12. De subsidieaanvraag Art van Triest af te wijzen; 

13. De subsidieaanvraag Operatie Teddybeer/film, toe te 

kennen onder de voorwaarde dat de educatieve component 

nadrukkelijk naar voren komt bij de uitvoering; bedrag € 

1.000,--; 

14. De subsidieverleningen genoemd in bijlage 14, definitief 

vast te stellen en de subsidieontvangers daarover te berichten; 

15. De subsidieaanvraag van de Eilandraad aan te houden en te 

vragen om een concretere subsidieaanvraag. 

 


