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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 

        

Vergadering gehouden op   16 juni 2020  

   Week      25 

    

Aanwezig: K.S. Heldoorn, J. Kaars, B. ten Have, A.A. van Nieuwkerk, A.M.H. van de Weijenberg en T. van den Berg 

 

 

 

No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder 

1. Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 9 juni 2020, 

week 24 

 

Ongewijzigd vastgesteld. K.S. Heldoorn 

2. Verzoek Hondenuitlaatservice ‘De Roedel’ om nog een jaar met 

twaalf in plaats van tien honden op het Hemmeland te mogen 

lopen 

Besloten wordt: 

Het verzoek van De Roedel om nog een jaar met twaalf in 

plaats van tien honden te mogen lopen af te wijzen. 

 

B. ten Have 

3. Prijsvraag architecten appartemententoren Galgeriet, 

Monnickendam 

Besloten wordt: 

Kennis te nemen van de prijsvraag voor architecten zoals in het 

document ‘Uitvraag Landmark Galgeriet’ verwoord. 

 

J. Kaars 
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4. Brief aan Provincie inzake overschrijding kasgeldlimiet en 

renterisiconorm 

Besloten wordt: 

1. Op grond van de Wet financiering decentrale    

      overheden art. 4, lid 5 ontheffing te vragen voor de      

      verplichting dat de gemiddelde netto-vlottende schuld    

      per kwartaal van een openbaar lichaam de   

      kasgeldlimiet niet overschrijdt. 

2. Op grond van de Wet financiering decentrale   

      overheden art. 6, lid 5 ontheffing te vragen voor de   

      verplichting dat het renterisico op het begrotingstotaal   

      van een openbaar lichaam de renterisiconorm niet     

      overschrijdt. 

 

B. te Have 

5. Exploitatieovereenkomst ontwikkeling van tien appartementen op 

de locatie Noordeinde 80-86 in Monnickendam (voorheen Garage 

Steur) 

Besloten wordt: 

       1. In te stemmen met het aangaan van de Exploitatie-  

           overeenkomst met de initiatiefnemer ten behoeve van     

           de realisatie van tien appartementen gelegen aan het    

           Noordeinde 80-86 in Monnickendam. 

       2. Wethouder Kaars te machtigingen tot het doen van    

           ondergeschikte wijzigingen in de overeenkomst. 

 

J. Kaars 

6. Vaststelling straatnaam ‘Stiereveld’, Watergang Besloten wordt: 

De straatnaam ‘Stiereveld’ in Watergang vast te stellen voor het 

woningbouwproject dat betrekking heeft op de bouw van 18 

woningen aan de Dorpsstraat 88A en Kanaaldijk 63 in 

Watergang. 

 

J. Kaars 
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7. Aanbesteding Leasecontracten elektrische auto's Besloten wordt: 

1. De offerteaanvraag levering leaseauto met 

bijbehorende bijlagen 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/ kwaliliteitverhouding, mits 

deze aanbieding financieel past binnen het 

             gereserveerde budget. 

 

A.vd.Weijenberg 

8. Gespreksverslagen inzake dossiers dhr. Meijer en Combi Holding 

B.V. 

Besloten wordt: 

In te stemmen met het doorzetten van de twee 

gespreksverslagen ter informatie aan de Gemeenteraad. 

 

J. Kaars 

9. Vooroverleg Broekermeerdijk 23, Broek in Waterland Besloten wordt: 

Geen medewerking te verlenen aan het ingediende verzoek om 

vooroverleg voor het realiseren van woningen op het perceel 

Broekermeerdijk 23, Broek in Waterland. 

 

J. Kaars 

10 Vaststellen besluiten- en actielijsten Crisisteam Corona Besloten wordt: 

De besluiten van het Crisisteam, genomen op 29 mei en 5 juni 

2020, te bekrachtigen. 

 

K.S. Heldoorn 

 


