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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 

        

Vergadering gehouden op   1september 2020   

    Week      36 

    

Aanwezig: K.S. Heldoorn, J. Kaars, B. ten Have, A.A. van Nieuwkerk, A.M.H. van de Weijenberg en E. Dijk 

 

 

 

No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder Zaaknummer 

1. Besluitenlijst van de vergadering gehouden 

op 25 augustus 2020, week 35 

 

Ongewijzigd vastgesteld. K.S. Heldoorn  

2. Toekomst gemeentehaven n.a.v. uitkomst 

marktconsultatie 

Besloten wordt: 

1. Kennis te nemen van het verslag marktconsultatie gemeentehaven. 

2. De haven op te splitsen in 3 delen welke separaat geëxploiteerd 

kunnen worden. 

3. De onderhandeling met drie partijen op te starten om tot overeen-

stemming te komen over de exploitatie van de drie delen van de 

haven. 

4. De gemeenteraad middels bijgevoegd raadsinformatie document te 

informeren. 

 

B. ten Have 18110-2020 

3. Huurovereenkomst KSC Besloten wordt: 

In te stemmen met het aangaan van een huurovereenkomst met 

Technische Handelsmaatschappij K.S.C. International B.V. 

 

J. Kaars 17402-2020 
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No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder Zaaknummer 

4. Beslissing op bezwaar aangaande 

verkeersbesluit voor oplaadpalen aan de 

Minneweg te Marken 

Besloten wordt: 

1. De bezwaren tegen het verkeersbesluit ontvankelijk, maar ongegrond 

te verklaren. 

2. Het advies van de Adviescommissie voor de bezwaarschriften 

Waterland over te nemen. 

3. Het bestreden besluit in stand te laten. 

 

A. vd Weijenberg 18153-2020 

5. Beslissing op bezwaar tegen de weigering 

omgevingsvergunning Vesting 1 

Monnickendam 

Besloten wordt: 

1. Het advies van de Adviescommissie voor de bezwaarschriften 

Waterland over te nemen en het bezwaarschrift tegen de geweigerde 

omgevingsvergunning voor het realiseren van schutting op het 

perceel Vesting 1 te Monnickendam ontvankelijk maar ongegrond te 

verklaren. 

2. Het primaire besluit tot verlening van de om omgevingsvergunning in 

stand te laten. 

3. Wethouder Van de Weijenberg wordt gemandateerd dit af te ronden. 

 

J. Kaars 18347-2020 

6. Beslissing op bezwaar aangaande gebruik 

standplaatsvergunning Dorpsplein te 

Ilpendam 

Besloten wordt: 

1. De bezwaren tegen de standplaatsvergunning ontvankelijk, maar 

ongegrond te verklaren.  

2. Het advies van de Adviescommissie voor de bezwaarschriften 

Waterland over te nemen.  

3. Het bestreden besluit in stand te laten onder aanvulling van de 

motivering. 

 

K.S. Heldoorn 18127-2020 
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No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder Zaaknummer 

7. Stand van zaken inventarisatie corona-

gevolgen maart t/m juli 2020 

Besloten wordt: 

1.   Het verzoek van de Waegh om geen huur te hoeven betalen in de 

periode maart t/m juni 2020 en om een huurprijskorting 50% tot 

stabilisering omzet af te wijzen. 

2.   Het verzoek van Mirror om geen huur en pacht te hoeven te betalen 

in de periode maart t/m juni 2020 af te wijzen. 

3.   Het verzoek van de Posthoorn om door hen geïnde toeristen-

belasting 2019 en 2020 niet te hoeven afdragen af te wijzen. 

4.   Verzoek Europarcs om de door hen geïnde toeristenbelasting voor 

2020 niet te hoeven afdragen af te wijzen. 

5.   Verzoek beroepsvaart charters om in 2020 geen liggelden te betalen 

toe te staan voor 2020 en het wintertarief liggelden te hanteren voor 

het zomerseizoen 2021. 

6.   Aan amateursportorganisaties die een sportaccommodatie huren de 

huursom in de periode maart tot en met mei 2020 kwijt te schelden. 

7.   Verzoek om verrekening van de ouderbijdrage schoolzwemmen 

maart t/m juni 2020 alleen toe te kennen voor groep 3 van de 

Havenrakkers. 

8.   Verzoek om de eigen bijdrage leerlingenvervoer voor maart-april te 

verrekenen toe te staan. 

9.    Een nader voorstel op te stellen over de problematiek dorpshuizen/ 

sporthal ’t Spil.  

10.  Een subsidieaanvraag in te dienen bij provinciaal noodfonds cultuur 

voor Marker Museum, Speeltoren en muziekschool Waterland. 

11. Verzoek huisartsen De Hoed om geld beschikbaar te stellen voor 

huur ruimte ten behoeve van corona-gerelateerde consulten & de 

griepprik periode september t/m december 2020 toe te staan. 

12.  Verzoekers op de hoogte te stellen van de besluiten. 

13.  In te stemmen met bijgaand raadsinformatiedocument. 

 

K.S. Heldoorn 15484-2020 

 


