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

22 maart 2022
12

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 15 maart
2022, week 11

Besluit
Ongewijzigd vastgesteld.

Portefeuillehouder
M.C. van der Weele

Zaaknummer

2.

Urgentieverklaring op medische gronden

Besloten wordt:
1. Een urgentieverklaring te verlenen aan mevrouw
L. Kouwenhoven op grond van artikel 2.6.11 lid 1 sub a
(hardheidsclausule) van de Regionale Huisvestingsverordening.
2. Een zoekprofiel in de urgentieverklaring op te nemen,
namelijk dat de woning rolstoeltoegankelijk is.

T. van Nieuwkerk

6550-2022

3.

Beslissing op bezwaar Kets 11 op Marken

Besloten wordt:
T. van Eijk
1. Het bezwaarschrift tegen de weigering om omgevingsvergunning voor het plaatsen van een airco unit op het
adres Kets 11 op Marken ontvankelijk te verklaren.
2. Het bezwaar gegrond te verklaren en het primaire besluit
tot weigering van de aanvraag om omgevingsvergunning
te herroepen.
3. Conform de aangepaste tekening een omgevingsvergunning te verlenen voor het plaatsen van een airco
unit bij Kets 11 op Marken.
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8809-2022

No.
4.

Onderwerp
Besluit
Portefeuillehouder
Besluitvormingsstukken pilot voetgangersgebied Zuideinde Besloten wordt:
A. vd Weijenberg
1. De periode uit de pilot niet te continueren en derhalve;
2. In te stemmen met het besluit het voetgangersgebied op
het Zuideinde van 1 april tot 30 september van kracht te
laten zijn.
3. De gemeenteraad kennis te laten nemen van dit besluit
door middel van een raadsinformatiedocument.
4. Bewoner en bedrijven op het Zuideinde en de Gooische
Kaai hierover uiterlijk 28 maart te informeren.
5. Wethouder Van de Weijenberg te machtigen ondergeschikte wijzigingen aan te brengen in het raadsinformatiedocument.

Zaaknummer
9767-2022

5.

Uitbreiden contract regionaal projectleider huisvesting
statushouders/spoedzoekers met de opdracht “regionaal
projectleiding huisvesting vluchtelingen Oekraïne”

Besloten wordt:
1. In te stemmen met de uitbreiding van de inhuur
regionaal projectleider huisvesting, nu t.b.v. de
huisvesting van vluchtelingen uit Oekraïne, voor
gemiddeld 20 uur week, met 8-3-2022 als datum ingang
en vooralsnog tot 1-7-2022.
2. In te stemmen met de bekostiging uit de post
onvoorzien.

M.C. van der Weele

9904-2022

6.

Exploitatieovereenkomst woningbouw Westerstraat 25

Besloten wordt:
1. In te stemmen met de concept EOK voor de herontwikkeling van de locatie Westerstraat 25 te Marken.
2. De portefeuillehouder te machtigen om de overeenkomst te ondertekenen en zo nodig ondergeschikte
wijzigingen in de overeenkomst aan te brengen.
3. Zo spoedig mogelijk over te gaan tot ondertekening van
de overeenkomst.
4. De gemeenteraad op de hoogte te stellen van de overeenkomst zodra deze is getekend.

T. van Eijk

8258-2022
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