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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 

        

Vergadering gehouden op  30 maart 2021  

   Week     13 

    

Aanwezig: M.C. van der Weele, J. Kaars, A.A. van Nieuwkerk, A.M.H. van de Weijenberg, M. van Dijk en E. Dijk 

 

 

 

No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder Zaaknummer 

1. Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 23 maart 

2021, week 12  

 

Wordt in week 14 vastgesteld. M.C. van der Weele  

2. Kennis te nemen van de kadernota 2022 

omgevingsdienst IJmond 

Besloten wordt: 

Kennis te nemen van de kadernota 2022 omgevingsdienst 

IJmond, deze via een raadsinformatiedocument aan de 

raad te doen toekomen en daarin de raad voor te stellen 

geen zienswijze in te dienen. 

 

A. vd Weijenberg 9390-2021 

3. Last onder dwangsom bouwen van een overkapping 

zonder omgevingsvergunning 

Besloten wordt: 

1. Last onder dwangsom op te leggen aan overtreder.  

2. Indien noodzakelijk invorderingsbeschikking ter inning 

dwangsom op te leggen aan overtreder. 

 

A. vd Weijenberg 9456-2021 
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No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder Zaaknummer 

4. Overname exploitatieovereenkomst woningbouwproject 

Sebastianus 

Besloten wordt: 

1. In te stemmen met het verzoek van de Rooms 

Katholieke Parochie van de Heilige Sebastianus de 

rechten en plichten uit de “Exploitatieovereenkomst 

Woningbouwlocatie Sebastianusschool te llpendam” 

van 14-10-2013 en de rechten en plichten uit “Allonge 

behorende bij de exploitatieovereenkomst Woning-

bouwlocatie Sebastianusschool te Ilpendam de dato 

14 oktober 2013” van februari 2018, over te dragen 

aan B.V. Aannemingsbedrijf J.Th. Kuin, uit 

Bovenkarspel, voor de realisatie van drie senioren-

appartementen.  

2. In te stemmen met de overeenkomst tot contract- 

overneming. 

 

J. Kaars 9637-2021 

5. Ruilovereenkomst Havenstraat 21 Besloten wordt: 

In te stemmen met de overeenkomst van ruil ten behoeve 

van de uitruil van gemeentegrond tegen particuliere 

grond, waardoor de eigendomssituatie overeenstemt met 

de feitelijke situatie, en waardoor de bewoner van 

Havenstraat 21 een eigen damwand kan plaatsen (na 

aanvraag omgevingsvergunning). 

 

T. van Nieuwkerk 9808-2021 
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6. Aanbesteding inhuurkrachten buitendienst Besloten wordt: 

1. In te stemmen met de meervoudige onderhandse 

aanbesteding van een raamovereenkomst voor de inzet 

van inhuurkrachten buitendienst voor drie zomer-

periodes met een initiële looptijd van 1 juni 2021 tot 

en met uiterlijk 1 oktober 2022 en één 

verlengingsoptie van 12 maanden tot 1 oktober 2023, 

en daarmee de aan-bestedingsdocumenten vast te 

stellen en de opdracht op deze wijze in de markt te 

zetten.  

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

inschrijver met de economisch meest voordelige 

inschrijving op basis van laagste prijs / omrekenfactor. 

 

T. van Nieuwkerk 9906-2021 

7. Kadernota 2022 van de GGD Besloten wordt: 

1. In te stemmen met de kadernota 2022 en deze samen 

met de aanbiedingsbrief voor zienswijze door te 

zenden aan de raad. 

2. In te stemmen met het raadsvoorstel en deze voor te 

leggen aan de raad.  

3. In te stemmen met het verzoek om structureel extra 

geld aan te vragen voor de Gezondheidszorg in de 

voorjaarsnota. 

4. Wethouder Van Nieuwkerk te machtigen ondergeschik-

te wijzigingen aan te brengen in de raadsstukken. 

 

T. van Nieuwkerk 10282-2021 
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8. Lening van € 30.000,- ten behoeve van de Scoutinggroep 

Waterland voor de bouw van een clubhuis 

Besloten wordt: 

1. In te stemmen met het verlenen van een lening van 

€ 30.000,- op annuïtaire basis aan Scoutinggroep 

Waterland voor de bouw van een clubhuis met een 

looptijd van 15 jaar met een rente percentage van 1% 

onder voorbehoud van de garantstelling van de 

Stichting Waarborgfonds voor 50% van de lening.  

2. In te stemmen met de conceptovereenkomst tot lening.  

3. In te stemmen met het raadsinformatiedocument, voor 

het uiten van wensen en bedenkingen door de raad, en 

deze door te zenden naar de raad. 

4. Wethouder Van Nieuwkerk te machtigen ondergeschik-

te wijzigingen aan te brengen in de raadsstukken. 

 

T. van Nieuwkerk 23237-2020 

9. Adviesaanvraag over voorgenomen fusie CPOW en 

Stichting Neutraal bijzonder Montessori onderwijs 

Purmerend 

Besloten wordt: 

1. Kennis te nemen van het verzoek om advies over de 

voorgenomen fusie, de intentieovereenkomst en de 

actuele (concept) fusie effectrapportage.  

2. Een positief advies te geven over de voorgenomen fusie 

tussen CPOW en MOP. 

 

M. van Dijk/J. Kaars 8419-2021 

 


