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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 

        

Vergadering gehouden op   28 april 2020  

   Week      18 

    

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

Afwezig (m.k.): K.S. Heldoorn 

 

 

No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder 

1. Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 21 april 2020,  

week 17 

 

Ongewijzigd vastgesteld. S. Heldoorn 

2. Toekomst gemeente haven Besloten wordt: 

1. Kennis te nemen van de Quick scan Toekomst gemeente-

haven. 

2. In beginsel het beheer van de gemeentehaven op afstand te 

zetten. 

3. De voorbereiding inclusief een marktconsultatie op te 

dragen aan bureau Vrolijks. 

 

B. ten Have 

3. Overeenkomst voor het verhalen van planschade alsmede kosten 

en exploitatiebijdrage bouwplan Hoogedijk 8 

Besloten wordt: 

1. Een overeenkomst voor het verhalen van planschade 

alsmede kosten en exploitatiebijdrage op grond van artikel 

6.12 Wro aan te gaan met initiatiefnemer voor het bouwen 

van een kaasmakerij op het perceel Hoogedijk 8 te 

Katwoude. 

2. Af te zien van het opstellen van een planschaderisicoanalyse. 

 

J. Kaars 
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4. Overeenkomst voor het verhalen van planschade i.v.m de 

aanvraag wijziging gebruik Nieuwe Niesenoortsburgwal 8, 

Monnickendam 

Besloten wordt: 

Een overeenkomst voor het verhalen van planschade aan te 

gaan met de initiatiefnemer in verband met de aanvraag 

wijziging gebruik Nieuwe Niesenoortsburgwal nr. 8 te 

Monnickendam. 

 

J. Kaars 

5. Overname exploitatieovereenkomst woningbouwproject De 

Regenboog 

Besloten wordt: 

1. In te stemmen met het verzoek van BBM Vastgoed 

ontwikkeling B.V. de rechten en plichten uit de 

“Exploitatieovereenkomst woningbouwlocatie De 

Regenboog” over te dragen aan DKVG B.V. voor de realisatie 

van 41 appartementen. 

2.In te stemmen met de overeenkomst tot contractoverneming. 

 

J. Kaars 

6. Nieuwbouw sporthal 't Spil Besloten wordt: 

1. Nieuwbouw of renovatie uit te voeren voor sporthal ’t Spil op 

de huidige locatie. 

2. De raad verzoeken om € 223.135,- van het oorspronkelijke 

renovatie-krediet beschikbaar te stellen als voorbereidings-

krediet en dit op te nemen in de kadernota 2021. 

3. Conform het gebouwenbeheerplan het groot onderhoud aan 

de Marijkehal uit te voeren. 

4. Het raadsinformatiedocument aan de raad te sturen. 

 

B. ten Have 

7. Werving gemeentesecretaris Besloten wordt: 

1. De werving van de functie gemeentesecretaris op de 

gebruikelijke wijze uit te zetten, hetgeen betekent dat er 

eerst intern wordt geworven en dan extern. 

2. Het procesoverzicht te volgen. 

 

T. van Nieuwkerk 

 


