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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 

        

Vergadering gehouden op 11 september 2018    

   Week    37 

    

Aanwezig: L. Kroon, J. Kaars, B. ten Have, A.A. van Nieuwkerk, A.M.H. van de Weijenberg en N. van Ginkel 

 

 

 

No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder 

1. Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 4 september 

2018, week 36  

 

Gewijzigd vastgesteld. 

 

 

 

L. Kroon 

2. Bespreken 2e IBU 2018 Besloten wordt: 

De 2e IBU 2018 te bespreken. 

 

 

B. ten Have 

3. Overeenkomst dienstverlening sociaaldomein Centric Besloten wordt: 

1. In te stemmen met het sluiten van een overeenkomst met 

Centric BPO Services B.V. inzake dienstverlening sociaal 

domein. 

2. Af te wijken van het advies van de taakgroep inkoop. 

 

 

T. van Nieuwkerk 

4. Nieuwbouw gemeentewerf Katwoude Besloten wordt: 

De raad voor te stellen een krediet van € 3.497.000,-- 

beschikbaar te stellen voor de realisatie van de nieuwe 

gemeentewerf in Katwoude. 

 

 

A. van de 

Weijenberg 
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5. Gunningsleidraad bouwteam gemeentewerf Katwoude Besloten wordt: 

1. In te stemmen met het vaststellen van de gunningsleidraad 

en het versturen van de gunningsleidraad naar de 

geselecteerde aannemers. 

2. In te stemmen met het gunnen van de opdracht voor 

deelname aan het bouwteam aan de economisch meest 

voordelige inschrijver voor de bouw van de gemeentewerf. 

 

A. van de 

Weijenberg 

6. Principebouwplan voor de ontwikkeling van 9 woningen Besloten wordt: 

1.  Aan de ontwikkeling van 9 woningen op de locatie 

Westerstraat 25 op Marken planologische medewerking te 

verlenen onder de volgende voorwaarden: 

a. het project dient te voldoen aan de moderne eisen van 

duurzaamheid, te weten gasloos en een EPC van 0 of zo 

dicht mogelijk daarbij; 

b. minimaal 30 % van het aantal woningen moet in de 

sociale (koop)sector te worden gerealiseerd, conform het 

coalitieakkoord en de Nota Grondbeleid; 

c. minimaal 10 % van het aantal woningen moet in de 

categorie sociaal + worden gerealiseerd, conform het 

coalitieakkoord en de Nota Grondbeleid; 

d. het project dient te voldoen aan de parkeernormen 

volgens CROW; 

e. overigens dient te worden voldaan aan de gebruikelijke 

voorwaarden bij woningbouwontwikkeling, zoals 

planschade afdekking, exploitatiebijdrage, 

woningtoewijzing etc.. 

 

T. van Nieuwkerk 
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6. Vervolg Principebouwplan voor de ontwikkeling van 9 woningen 2. De raad op de hoogte te stellen via het bijgevoegde 

informatiedocument. 

3. De initiatiefnemer schriftelijk van dit besluit op de hoogte te 

stellen als afdoening van zijn aanvraag om vooroverleg. 

4. Voor dit project het Stappenplan Majeure Projecten van 

toepassing te verklaren. 

 

 

 


