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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 

        

Vergadering gehouden op  30 juni 2020   

   Week     27 

    

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 23 juni 2020, 

week 26 

 

Gewijzigd vastgesteld. K.S. Heldoorn 

2. Jaarverslag bezwaarschriftencommissie 2019 ter informatie Besloten wordt: 

1. Kennis te nemen van het jaarverslag van de Advies-

commissie voor de bezwaarschriften. 

2. Dit ter informatie aan de Raad te zenden door middel van 

een raadsinformatiedocument. 

 

K.S. Heldoorn 

3. Verzoek naamgeving nieuw fietspad langs de N247 in Katwoude Besloten wordt: 

Voor het nieuwe fietspad langs de N247 in Katwoude geen 

naamgeving vast te stellen. 

 

J. Kaars 

4. Aanbestedingsdocumenten schoonmaakonderhoud 

gemeentelijke panden 

Besloten wordt: 

In te stemmen met de aanbestedingsdocumenten ten behoeve 

van de aanbesteding schoonmaakonderhoud gemeente 

Waterland. 

 

A. vd Weijenberg 
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5. Samenwerkingsovereenkomst met TOZO Haltewerk Besloten wordt: 

1. De Mandaatregeling Samenwerkingsovereenkomst Besluit 

Tijdelijke Overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers 

2020 gemeente Waterland vast te stellen. 

2. De samenwerkingsovereenkomst met GR-BVO Haltewerk 

Alkmaar vast te stellen. 

 

A. vd Weijenberg 

6. Intentieovereenkomst met zorginstelling Philadelphia Besloten wordt: 

1. Kennis te nemen van het aangaan van een intentie-

overeenkomst tussen Projectontwikkeling Galgeriet B.V., de 

zorginstelling Philadelphia en de gemeente Waterland. 

2. In te stemmen met het machtigen van wethouder Kaars voor 

ondertekening van de intentieovereenkomst en onder-

geschikte wijzigingen aan te brengen in de concept-

overeenkomst. 

 

J. Kaars 

7. Voorjaarsnota 2020 Besloten wordt: 

In te stemmen met: 

1. Het raadsvoorstel en concept-raadsbesluit van de 

Voorjaarsnota 2020. 

2. De Voorjaarsnota 2020. 

 

B. ten Have 
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8. Vooroverleg Galgeriet 15 en Galgeriet 45, Monnickendam Besloten wordt: 

1. Geen medewerking te verlenen aan: 

a. het realiseren van een woongebouw inclusief ‘andere 

functies’ op het perceel Galgeriet 45 te Monnickendam; 

b. het realiseren van een woongebouw voorzien van een 

ondergrondse parkeergarage en horeca op het perceel 

Galgeriet 15 te Monnickendam. 

2. De gemeenteraad actief te informeren middels het 

raadsinformatiedocument nr. 105-402. 

 

J. Kaars 

9. Gewijzigde begrotingswijziging i.v.m. de 

overhevelingsvoorstellen in de jaarstukken 2019 

Besloten wordt: 

In te stemmen met het gewijzigde raadsvoorstel en concept-

raadsbesluit van de overhevelingen uit de jaarstukken 2019. 

 

B. ten Have 

10. Proces Kinderdagverblijf op Galgeriet, Monnickendam Besloten wordt: 

Kennis te nemen van het voorstel van marktpartijen over 

vervolg proces kinderdagverblijf op Galgeriet. 

 

J. Kaars 

11. Sportakkoord Waterland Besloten wordt: 

In te stemmen met het Sportakkoord Waterland ‘Sport en 

bewegen, zichtbaar sterker’. 

 

B. ten Have 

12. Inventarisatie De Purmer Besloten wordt: 

1. In te stemmen met de ‘Inventarisatie de Purmer’ en deze ter 

kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad middels 

een raadsinformatiedocument. 

2. Gezamenlijk met Edam-Volendam en Purmerend de 

uitkomsten van de inventarisatie nader te onderzoeken en 

verder uit te werken in een gebiedsvisie. 

 

J. Kaars 

 


