BESLUITENLIJST van het college van burgemeester en wethouders
Vergadering gehouden op
Week

15 maart 2022
11

Aanwezig: M.C. van der Weele, A.A. van Nieuwkerk, A.M.H. van de Weijenberg, Th. Van Eijk, H. Boland en E. Dijk

No.
1.

Onderwerp
Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 8 maart
2022, week 10

Besluit
Ongewijzigd vastgesteld.

Portefeuillehouder
M.C. van der Weele

Zaaknummer

2.

Aanbesteding Arbo-dienstverlening

Besloten wordt:
1. In te stemmen met publicatie van de aanbestedingsdocumenten arbodienstverlening op TenderNed.
2. In te stemmen met het gunnen van de opdracht aan en
het sluiten van de overeenkomsten met de inschrijver
met de economisch meest voordelige inschrijving gelet
op de beste prijs-kwaliteit verhouding.

T. van Nieuwkerk

8826-2022

3.

Gewijzigde Algemene Plaatselijke
Verordening/Verordening Fysieke Leefomgeving

Besloten wordt:
1. In te stemmen met de gewijzigde Algemene Plaatselijke
Verordening Waterland 2021 en deze middels het
raadsbesluit voor te leggen aan de gemeenteraad.
2. In te stemmen met de gewijzigde Verordening Fysieke
Leefomgeving Waterland 2021 en deze middels het
raadsbesluit voor te leggen aan de gemeenteraad.

M.C. van der Weele/
T. van Eijk

8610-2022
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No.
4.

Onderwerp
Kredietaanvraag Kademuur Marken Wilhelminabrug

Besluit
Portefeuillehouder
Besloten wordt:
A. vd Weijenberg
1. De meerjarenbegroting te wijzigen om de kapitaallasten
te dekken voor realisatie van een nieuwe Kademuur op
Marken aan het Zereiderpad (Kerkbuurt).
2. De gemeenteraad te vragen in 2022 een krediet van
€ 275.000.-- beschikbaar te stellen voor het vervangen
van de Kademuur op Marken aan het Zereiderpad
(Kerkbuurt).
3. Wethouder Van de Weijenberg te machtigen ondergeschikte wijzigingen aan te brengen in de raadsstukken.

Zaaknummer
7650-2022

5.

Instemmen met de regionale detailhandelsvisie

Besloten wordt:
In te stemmen met de regionale detailhandelsvisie
Zaanstreek-Waterland.

H. Boland

9150-2022

6.

Voortgang visie beheer gemeentehaven

Besloten wordt:
In te stemmen met het raadsinformatiedocument
betreffende de voortgang visie beheer gemeentehaven
Monnickendam.

H. Boland

8950-2022
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