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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 

        

Vergadering gehouden op 18 december 2018    

   Week    51 

    

Aanwezig: L.M.B.C. 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 11 december 

2018, week 50  

 

Ongewijzigd vastgesteld. 

 

 

 

 

L. Kroon 

2. P&C-documenten 2019 Besloten wordt: 

1. Met de handleiding P&C-documenten 2019 in te stemmen. 

2. Met het raadsinformatiedocument raadsplanning P&C-

documenten 2019 in te stemmen. 

 

 

 

 

B. ten Have 

3. Opzeggen huurovereenkomst Galgeriet 37 te Monnickendam Besloten wordt: 

In te stemmen met het opzeggen van de huurovereenkomst 

voor het pand gelegen aan Galgeriet 37 te Monnickendam per 

1 maart 2019. 

 

 

 

 

J. Kaars 
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4. Overleg- en inspraaknota SPvE Galgeriet Besloten wordt: 

1. In te stemmen met de overleg- en inspraaknota en het 

Stedenbouwkundig Programma van Eisen (105-256/02) 

voor het Galgeriet met de voorgestelde aanpassingen naar 

aanleiding van overleg en inspraak. 

2. In te stemmen met het conceptraadsbesluit (105-255) en de 

gemeenteraad voor te stellen (bijlage 105-254), het 

Stedenbouwkundig Programma van Eisen (105-256/02) 

voor het Galgeriet, met de voorgestelde aanpassingen naar 

aanleiding van overleg en inspraak, vast te stellen. 

 

J. Kaars 

5. Opzeggen recht van erfpacht Watersportvereniging De Ark Besloten wordt: 

1. In te stemmen met het opzeggen van het recht van erfpacht 

van de Watersportvereniging De Ark op het perceel 

kadastraal bekend gemeente Monnickendam, sectie E, 

nummer 2266. 

2. In te stemmen met de conceptbrief met betrekking tot het 

opzeggen van het recht van erfpacht. 

 

J. Kaars 

6. Handboek beveiliging Suwinet Besloten wordt: 

Vast te stellen het Handboek Beveiliging Suwinet 2018. 

 

T. van 

Nieuwkerk/A. van 

de Weijenberg 

 

7. Raadsinformatie woonruimteverdeelsysteem Besloten wordt: 

1. Kennis te nemen van de stand van zaken met betrekking tot 

de herziening van het woonruimteverdeelsysteem. 

2. De raad te informeren door middel van het raadsinformatie-

document 253-180. 

 

T. van Nieuwkerk 
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8. Vooroverleg Zuideinde 1 Monnickendam Besloten wordt: 

1. Aan het oprichten van een brasserie in het pand op het adres 

Zuideinde 1 in Monnickendam medewerking te verlenen. 

2. Aan het bouwen van de overkapping en het gebruik van de 

weg als terras geen medewerking te verlenen. 

3. Aan de medewerking de voorwaarde te verbinden dat de 

verzoeker zich verbindt tot het vergoeden van (eventuele) 

planschade. 

 

J. Kaars 

9. Scholeneiland te Monnickendam Besloten wordt: 

1. In te stemmen met de (aangepaste) conceptbrief inzake 

gebruik Avegaar 85 richting Schoolbestuur Spoor. 

2. In te stemmen met het verlengen van de allonge van de 

huurovereenkomst Bernardlaan 23 te Monnickendam tot 1 

april 2019. 

3. Voorlopig in te stemmen met het verlengen van de 

Uitvoeringsregeling voorziening voor de renovatie en het 

energieneutraal maken van de scholen op het scholeneiland 

te Monnickendam met een jaar tot het jaar 2020. 

 

B. ten Have 

 


