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

12 april 2022
15

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
Besluit
Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 5 april 2022, Ongewijzigd vastgesteld.
week 14

Portefeuillehouder
M.C. van der Weele

Zaaknummer

2.

Bijdrage aan Campagne 'Kusten van IJsselmeer' ten
behoeve de landing van de campagne in Waterland

Besloten wordt:
1. Met een bijdrage van € 10.000,- aan de Campagne
Kusten van het IJsselmeer ten behoeve van de landing
van de campagne in Waterland in te stemmen.
2. Met de inhoud van de conceptbrief aan de campagneleider in te stemmen.

M.C. van der Weele

11906-2022

3.

Aanvraag betaalpassen Oekraïense vluchtelingen

Besloten wordt:
De samenwerkingsovereenkomst met Bank Nederlandse
Gemeenten voor het verstrekken van pinpassen aan
Oekraïense vluchtelingen voor akkoord te verklaren.

M.C. van der Weele

12194-2022
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No.
4.

Onderwerp
Herstel fysieke afsluiting Ilpendam

Besluit
Besloten wordt:
1. Te besluiten om de huidige adaptieve fysieke
wegafsluiting (AFA) op de Hofbrug te vervangen voor
een roestvrijstalen verzinkbare wegafsluiting van Erdi
Verkeerstechniek.
2. In te stemmen met het raadsvoorstel en concept raadsbesluit ter behoeve van de aanvraag van een
investerings-krediet van € 29.298,--.
3. Te besluiten om alle ontheffinghouders en hulpdiensten
uiterlijk twee weken voor de werkzaamheden te
informeren over de wegafsluiting.

Portefeuillehouder
A. vd Weijenberg

Zaaknummer
11132-2022

5.

Instemmen met bestek en tekeningen bouwrijp maken
Galgeriet fase ontsluiting jachthaven Hemmeland

Besloten wordt:
In te stemmen met bestek en tekeningen bouwrijp maken
Galgeriet fase ontsluiting jachthaven Hemmeland.

T. van Eijk

5033-2022

6.

Instemmen met de offerte onderzoek brug Ilpendam Landsmeer

Besloten wordt:
A vd Weijenberg
In te stemmen met de offerte inzake het uitvoeren van een
onderzoek naar een eventuele brugverbinding IlpendamLandsmeer en eenzesde deel te bekostigen en de kosten
ten laste te brengen van het budget ‘pont Ilpendam’.
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