Overzicht van moties en toezeggingen d.d. 15 december 2020
Onderstaand overzicht is bijgewerkt tot en met de
raadsvergadering van 3 december 2020 en de lijst van
ingekomen stukken van week 2020/50. In de kolom
‘Status’ heeft de griffier aangegeven waarom een motie
of toezegging al dan niet is afgehandeld. De stand van
zaken van de planning zoals het college heeft
meegedeeld is in het overzicht opgenomen in de laatste
kolom. Wijzigingen ten opzichte van de vorige lijst zijn
geel gearceerd.
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Toegezegd wordt dat ten aanzien van de procedure van het Mirror
Waterhotel het communicatietraject extra aandacht krijgt.

Niet afgehandeld

Kaars

RO

Deadline
college
onbekend

Motie 259-16 van het CDA inzake de coördinatieregeling Mirror
07-11-13
Waterhotel, waarin het college wordt verzocht om duidelijk te
communiceren over de toepassing van de coördi-natieregeling bij het
project Mirror Waterhotel, waarbij specifiek aandacht wordt besteed
aan de gewijzigde inspraakprocedure én om de periode voor inspraak
niet samen te laten vallen met een vakantieperiode (de maanden juliaugustus).

Niet afgehandeld

Kaars

RO

onbekend

Toegezegd wordt, indien motie 252-24 wordt aangenomen, dubbele 12-11-15
bewoning op perceel Overleek 1D1 te Monnickendam als agrarische
bedrijfswoning mogelijk te maken door een bepaling hieromtrent
mee te nemen in een algemene veegnota met betrekking tot de
bestemmingsplannen, waarbij geldt dat de kosten van deze
bestemmingsplanwijziging niet verhaald zullen worden op de
eigenaren.
Motie 252-24 van WaterlandNatuurlijk inzake Overleek 1D1, waarin 12-11-15
het college wordt verzocht om dubbele bewoning op perceel
Overleek 1D1 als agrarische bedrijfswoning mogelijk te maken.

Niet afgehandeld

Kaars

RO

onbekend

Niet afgehandeld

Kaars

RO

onbekend

Toegezegd wordt de raad te infomeren over wanneer het college een 15-09-16
ontwerpbesluit tot aanwijzing van het gemaal De Poel aan de
Waterlandse Zeedijk 11 te Zuiderwoude tot monument kan nemen,
mede in relatie tot de vraag of daarmee de voorgenomen sloop van
het gemaal kan worden voorkomen.

Niet afgehandeld

Kaars

RO

Moties en toezeggingen

Overzicht vanStatus
moties en toezeggingen
Pfh. d.d. 13 oktober 2020

Team

Opmerkingen

Op dit moment in het proces nog niet aan de orde. Wordt uitvoering
aangegeven, zodra de procedure start.

Op dit moment in het proces nog niet aan de orde. Wordt uitvoering
aangegeven, zodra de procedure start.

01-07-17: Wordt meegenomen bij de veegnota.
2018?: Het college heeft besloten geen veegnota op te stellen, maar
dit onderwerp in de volgende wijziging van het bestemmingsplan
mee te nemen
De gemeente heeft de inzet van de gemeente verantwoord in met
RID 356-18, ingekomen stukken week 6 van 2020.
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Overzicht vanStatus
moties en toezeggingen
Pfh. d.d. 13 oktober 2020

Team

Opmerkingen

VOS

Deadline
college
27-03-17

Toegezegd wordt dat het college de op te stellen onderwijsvisie in
het tweede kwartaal van 2017 aan de raad zal doen toekomen.

10-11-16

Niet afgehandeld

Van de Weijenberg

Toegezegd wordt dat het college in verband met de in het kader van 15-03-18
de herontwikkeling van het Galgeriet noodzakelijke herhuisvesting
van Muziekvereniging Olympia/Con Brio voor een alternatieve locatie
in Monnickendam zal zorgen.

Niet afgehandeld

Kaars

Galgeriet

18-07-19

Is onderdeel van de planvorming.

01-01-17: Proces start in het 2e kwartaal 2017. Toezending aan de
raad verwachten wij in het vierde kwartaal.
02-0717: Onderwijsvisie: de contouren liggen vast in de “Discussienotitie
Onderwijs 2018” 190-67 en het informatiedocument 190-66. Er vind
een verdere uitwerking plaats gerelateerd aan het Sociaal Domein. In
het 4e kwartaal 2018 vindt dit een vervolg.
22-11-17: Er is onvoldoende capaciteit om dit proces in 2017 uit te
voeren. Na een start-bijeenkomst met de direc-teuren in september
2017 waarin wij de wensen van de scholen ten aanzien van inhoud en
proces hebben besproken, moeten wij de rest van het proces in 2018
verder vormgeven.Proces start in het 2e kwartaal 2017. Toezending
aan de raad verwachten wij in het vierde kwartaal.
20-06-19: Het college heeft toegezegd dat de beleidsnota sociaal
domein in het eerste kwartaal van 2020 wordt gepresenteerd.
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Overzicht vanStatus
moties en toezeggingen
Pfh. d.d. 13 oktober 2020

Team

Deadline
college

Opmerkingen

Toegezegd wordt dat het college zal onderzoeken of met het
05-07-18
invoeren van een begrotingsapp een bijdrage kan worden geleverd
aan het vergroten van inzicht en het makkelijker toegankelijk maken
van informatie, zonder daarbij het ambtelijke apparaat zwaarder te
belasten en de kostenstructuur te verhogen.

Afgehandeld

Kaars

Control

Afgedaan met memo 171-99 (ingekomen stukken week 49).

Toegezegd wordt dat het college de mogelijkheid zal meenemen dat 13-09-18
burgers meldingen inzake de openbare ruimte voortaan ook via een
app kunnen doen.

Niet afgehandeld

Van de Weijenberg

I&A

Q3 2020

Toegezegd wordt dat het college het beleid inzake particulier
vakantieverhuur na een jaar zal evalueren en de resultaten daarvan
ter kennis zal brengen van de raad.
Toegezegd wordt dat een verbod voor riviercruiseschepen zal
worden opgenomen in de privaatrechtelijk te sluiten overeenkomst
met de jachthaven, welke overeenkomst in concept aan de raad zal
worden voorgelegd.
In 2020 legt het colege de raad een nieuwe huisvestingsverordening
voor.

31-01-19

Niet afgehandeld

Van Nieuwkerk

Regio

Q2 2020

28-02-19

Niet afgehandeld

Kaars

Galgeriet

Q4 2020

Het is de verwachting dat de overeenkomst aan het einde van 2020
wordt gesloten.

25-10-19

Niet afgehandeld

Van Nieuwkerk

RO

Q1 2021

13-03-20: Het voorstel is op hoofdlijnen besproken in de
raadsvergadering van 12 maart 2020. Onze opmerkingen, en die van
de andere 14 gemeentenraden, worden verwerkt en naar
verwachting begin mei voorgelegd aan de 15 colleges van B&W met
het verzoek het voorstel vrij te geven voor inspraak. Op basis van de
ingekomen reacties wordt een nota van beantwoording opgesteld.
Het aangepaste beleidsvoorstel inclusief nota van beantwoording
wordt dan in het najaar van 2020 aangeboden ter besluitvorming aan
de gemeenteraden in de regio. Als het beleidsvoorstel is vastgesteld
wordt een nieuwe huisvestingsverordening opgesteld, die ter
vaststelling aan de Raad zal worden aangeboden. Inwerkingtreding
van de nieuwe verordening wordt voorzien in de eerste helft van
2021

In het derde kwartaal 2020 legt het college een geactualiseerde
woonvisie aan de raad voor.

25-10-19

Niet afgehandeld

Van Nieuwkerk

RO

Q3 2020

In het tweede kwartaal 2020 informeert het college de raad over de
nieuwe aanpak toerisme op Marken om de balans tussen toeristen
en inwoners te verbeteren.

25-10-19

Niet afgehandeld

Van Nieuwkerk

Regio

Q4 2020

Voor stand van zaken zie toezegging van 23-01-2020
3-9-2020: In de voorbereidende vergadering van 3 september 2020
geeft de wethouder aan dat het participatietraject plaatsvindt in het
derde kwartaal en besluitvorming in het 4e kwartaal.
.
Door de corona crisis heeft de prioritering van werkzaamheden nu op
andere vlakken gelegen. Zodra de situatie normaliseert wordt dit
weer opgepakt. Verwachting nu is dat dit Q4 2020 is.

De app is beschikbaar en te vinden in de appstore van google en
apple. Op dit moment wordt de stabiliteit in de praktijk getest en
worden de laatste puntjes op de i gezet. Zodra dit gebeurd is wordt
breed gecomuniceerd over het beschikbaar zijn en de mogelijkheden
van de app.
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Overzicht vanStatus
moties en toezeggingen
Pfh. d.d. 13 oktober 2020

Team

Deadline
college
Q3 2020

Het college streeft er naar in het eerste kwartaal een voorstel met
25-10-19
nieuw beleid voor de gemeentelijke haven Monnickendam aan de
raad voor te leggen. Dit zal zijn inclusief het beleid rondom de Bruine
Vloot.

Niet afgehandeld

Van Nieuwkerk

VOS

Het college informeert de raad in het vierde kwartaal 2020 over de
actualisatie particuliere vakantieverhuur, dat wil zeggen in ieder
geval na de evaluatie.

25-10-19

Niet afgehandeld

Van Nieuwkerk

Regio

Het college verwacht in de tweede helft van 2020 een plan van
aanpak te presenteren voor een toekomstvisie op Marken
Zodra de conceptuitvoeringsagenda ruimtelijke adaptatie klaar is
bespreekt het college deze met de raad.
Het college verwacht in het derde kwartaal 2020 een voorstel aan de
raad voor te leggen over het beheerplan buitensport.
Het college zegt toe dat de woonvisie in ieder geval in het derde
kwartaal wordt aangeboden aan de gemeenteraad, en zo mogelijk
eerder.

25-10-19

Niet afgehandeld

Kaars

RO

Q4 2020

25-10-19

Niet afgehandeld

Van de Weijenberg

Regio

Q4 2020

25-10-19

Niet afgehandeld

Van Nieuwkerk

VOS

Q3 2020

23-01-20

Niet afgehandeld

Van Nieuwkerk

RO

Q2 2021

Het college zegt toe dat het aan het eind van het groeiseizoen 2020
en het eind van het groeiseizoen 2121 een update geeft van de stand
van zaken uitvoering groenvisie.
Toegezegd wordt dat het college zich ervoor zal inspannen dat bij het
beschikbaar stellen van het budget van € 5,6 miljoen in verband met
het overdragen van het bouwheerschap van de Brede school Broek in
Waterland aan SPOOR in een overeenkomst zal worden geregeld dat
het financiële risico van dit bouwheerschap volledig bij SPOOR komt
te liggen.
Toegezegd wordt dat het college de raad in het vierde kwartaal 2020
een informatiedocument zal doen toekomen met de stand van zaken
inzake het sociaal domein, waarbij in ieder geval zal worden
meegenomen welke maatregelen al dan niet genomen worden om
de stapeling van WMO-voorzieningen tegen te gaan.
Toegezegd wordt dat het college in de overeenkomst in verband met
de nieuwbouw, verbreding en verduurzaming van obs De
Havenrakkers te Broek in Waterland zal borgen dat eventueel
meerwerk alleen kan plaatsvinden indien het college daar vooraf mee
heeft ingestemd.
Toegezegd wordt dat het college zal nagaan of in de toekomstige
provinciale ruimtelijke verordening het plaatsen van kleine
windmolens kan worden toegestaan.

27-02-20

Niet afgehandeld

Van de Weijenberg

Beheer

Q4 2020/
Q4 2021

11-06-20

Niet afgehandeld

Kaars

RO

25-06-20

Niet afgehandeld

Van Nieuwkerk

SD

25-06-20

Niet afgehandeld

Kaars

RO

26-06-20

Niet afgehandeld

Van de Weijenberg

Regio

Q1 2021

Opmerkingen
19-05-20: Op dit moment wordt er verder onderzoek gedaan naar de
mogelijkheden voor toekomstbestendig beheer van de
gemeentehaven. Het college streeft ernaar het 3e kwartaal 2020 de
raad hierover te informeren.
03-0920: nadere informatie gegeven over proces en stand van zaken via
raadsinformatiedocument 108-163
3-9-2020: Het college zegt toe dat de eerder gedane toezegging over
de evaluatie over vakantieverhuur uiterlijk het 1e kwartaal 2021
wordt afgedaan en dat verhuur via Airbnb daarin wordt
meegenomen.

Zie toezegging van 25-10-2019
De participatiefase voor de nieuwe woonvisie stond gepland voor het
tweede kwartaal van 2020. Door de corona-crissis is het participatie
traject echter doorgeschoven naar de tweede helft van 2020,
waarmee ook de oplevering opschuift.

Q4 2020
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Overzicht vanStatus
moties en toezeggingen
Pfh. d.d. 13 oktober 2020

Het college zegt toe dat de raad wordt geïnformeerd over het
02-07-20
mogelijk aanpassen van de luchtcirculatie op de Havenrakkers, indien
inzichten van het RIVM veranderen.
Het college zegt toe m.b.t. de controleprocessen en de 09-07-20

Team

Niet afgehandeld

Kaars

RO

Afgehandeld

Kaars

Control

Het college zegt toe dat zij conform de procedure aan de raad 09-07-20
voorstellen stuurt m.b.t. de herontwikkeling Westerstraat 25
Marken, zodra deze gereed zijn, waarin de raad desgewenst kan
wijzigen.
Motie 157-116 van WaterlandNatuurlijk en VVD over het juridisch 09-07-20
borgen dat de toekomstige eigenaar van De Waegh uitsluitend met
toestemming van de gemeente Waterland over kan gaan tot wijziging
van het gebruik.
Het college zegt toe te kijken of het mogelijk is financiële stukken op 3-9-2020
minder detailniveau op te maken en zal daartoe een afspraak maken
met de raad om daarover door te praten.
17-9-2020
Toegezegd wordt dat het college de raad schriftelijk zal informeren
over de door de insprekers geschetste problematiek met betrekking
tot het parkeren van fietsen, auto’s en afvalcontainers bij het
bouwplan-Kanaaldijk 85-87 in Watergang.
De burgemeester zegt toe dat als er een besluit door de
17-9-2020
Veiligheidsregio wordt genomen dat haaks staat op het standpunt
van de gemeenteraad of tegen het belang in is van de gemeente
Waterland, dat de burgemeester de raad daarover informeert.

Niet afgehandeld

Van Nieuwkerk

RO

Afgehandeld

Van Nieuwkerk

VOS

Niet afgehandeld

Kaars

Control

Niet afgehandeld

Kaars

Niet afgehandeld

Heldoorn

Het college zegt toe de raad te informeren over hoe de dorpshuizen 17-9-2020
financieel gesteund kunnen worden en dat in ieder geval in het kader
van de begroting 2021 mee te nemen.
Het college zegt toe de raad te informeren als er meer nieuws is over 17-9-2020
de aanbesteding van de pont bij Ilpendam, na gesprekken met de
gemeente Landsmeer en de provincie Noord-Holland te hebben
gehad hierover.
Het college zegt toe binnen een half jaar een visie te formuleren en 8-10-2020
die naar de raad te sturen, in het verlengde van de toeristische visie
en als onderdeel van het verder uitwerken van de plannen m.b.t. het
uitbesteden de gemeentehaven.

Niet afgehandeld

Kaars

Handhaving
VOS

Niet afgehandeld

Van de Weijenberg

Beheer

Niet afgehandeld

Van Nieuwkerk

VOS

totstandkoming van de Jaarrekening een verbeterplan op te stellen,
en
de
verbeterpunten
vóór
1
november
met
de
accountantscommissie van de raad te bespreken.

Deadline
college

Opmerkingen

01-11-20

03-09-20 Het college zegt toe bij de volgende raadsvergadering van
17 september aan te geven wanneer het verbeterplan t.b.v. de
jaarcontrole en jaarrekening komt zoals toegezegd op 9 juli. 23-102020 Afgedaan middels RID 372-64.

College: staat in het koopcontract

RO

8-10-2020: De wethouder heeft tijdens de raadsvergadering de raad
geïnformeerd over gesprekken met de betrokken wethouder en
gedeputeerde.
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Overzicht vanStatus
moties en toezeggingen
Pfh. d.d. 13 oktober 2020

Het college zegt mbt de gemeentehaven toe dat de raad, zoals in het 8-10-2020
RID aangegeven en gebruikelijk is, wensen en bedenkingen kan uiten
voordat er overeenkomsten met exploitanten wordt gesloten, en dat
het college de raad daartoe een totaal plaatje zal aanleveren.
Het college zegt toe de schriftelijke vragen van WaterlandNatuurlijk,
voor zover nog nodig, schriftelijk te beantwoorden. De heer
Scheepstra geeft aan daartoe een herziene versie van zijn schriftelijke
vragen plus een notitie met een kader over uitbesteden.
Het college zegt toe de raad te informeren als er meer duidelijkheid is
over de planning met betrekking tot de gesprekken over de
ontwikkeling van het Mirrorhotel in relatie met eventuele
natuurcompensatie van het Hemmeland en de ruimtelijke
onderbouwing van het Mirrorhotel.
Het college zegt toe uiterlijk begin 2021 de raad een
informatiedocument of raadsvoorstel over een plan van aanpak te
sturen over de verplaatsing van sporthal ’t Spil.
Het college zegt toe de raad in januari te informeren over hoe het
college de participatie bewoners en dorpsraden wil vormgeven in het
proces van majeure projecten.
Het college zegt toe jaarlijks een tussenrapportage over de
groenvoorziening naar de raad te sturen.

Team

Niet afgehandeld

Van Nieuwkerk

VOS

08-10-20

Afgehandeld

Kaars

Control

22-10-20

Niet afgehandeld

Kaars

RO

22-10-20

Afgehandeld

Kaars

VOS

22-10-20

Niet afgehandeld

Kaars

RO

22-10-20

Niet afgehandeld

Van de Weijenberg

Beheer

22-10-20

Niet afgehandeld

Van de Weijenberg

Control

22-10-20

Afgehandeld

Van Nieuwkerk

Control

Niet afgehandeld

Van Nieuwkerk

ST

Niet afgehandeld

Kaars

RO

Niet afgehandeld

Heldoorn

Niet afgehandeld

Kaars

Deadline
college

Opmerkingen

Afgehandeld middels beantwooording schriftelijke vragen 108-171.

Afgedaan met voorstel 203-485 (ingekomen stukken week 49)

Het college zegt toe de raad schriftelijk te informeren over hoe de
leegloop van de voorziening wegenbeheerplan in zijn werk gaat.
Afgedaan middels memo 110-158 (ingekomen stukken week 48)

Het college zegt toe de routekaart die gemaakt gaat worden voor
huisartsen met betrekking tot de jeugdzorg, naar de raad te sturen.
22-10-20
Het college zegt toe dat om in de strategische personeelsplanning
strategische kwaliteiten van ambtenaren mee te nemen.
Het college zegt toe de raad te informeren over wat de afspraken zijn 05-11-20
met betrekking tot het tijdelijk parkeren op het terrein van Hakvoort
buiten kantoortijden.
Motie 170-92 (overgenomen) draagt het college op:
05-11-20
- voor alle mogelijke onderwerpen waar jongeren bij betrokken
moeten worden de communicatie naar deze media te vertalen met
aangepast tekst- en beeldmateriaal
- met een werkgroep van de jongere raadsleden deze nieuwe
werkwijze een paar keer per jaar te evalueren
Motie 141-31 waarin de raad zich uitspreekt tegen afschaffing van de 05-11-20
hondenbelasting in 2022 zoals door het college verwoord in de
ontwerpbegroting 2021-2024
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Overzicht vanStatus
moties en toezeggingen
Pfh. d.d. 13 oktober 2020

Motie 105-434 verzoekt het college:
05-11-20
- een deel van het kunstbudget voor het Galgeriet te reserveren voor
wisselende exposities
- een kunstcommissie in te stellen voor de wisselende exposities op
het Galgeriet bestaande uit deskundigen uit het werkveld en
bewoners

Team

Deadline
college

Opmerkingen

Niet afgehandeld

Kaars

Het college zegt toe in de Voorjaarsnota 2021 een gezamenlijk 19-11-20
overzicht op te nemen van de gelden die naar de Bolder gaan.

Niet afgehandeld

Van Nieuwkerk

Het college zegt toe op de website te communiceren dat er beroep
gedaan kan worden op incidentele subsidies vanuit het
Stimuleringsfonds.
Het college zegt toe dat het stappenplan, dat de provincie naar
verwachting begin 2021 verstuurt, over het Vitaal Platteland naar de
raad doorgeleid wordt.
Het college zegt toe een overzicht van alle gremia die er zijn mbt het
Vitaal Platteland naar de raad te sturen.
Het college zegt toe dat de technische vragen van GroenLinks en de
vragen over de tijdslimiet van het CDA, die mondeling gesteld zijn
mbt tot de financiële verordening, nog ruim vóór 17 december
schriftelijk worden beantwoord.
Het college zegt toe vóór 17 december: aan te geven waaruit blijkt
dat er geen mogelijkheid is voor het college om in de begroting te
manipuleren; dan wel met een aangepast voorstel te komen. Het
college zal de gedane suggesties van het CDA en de VVD meenemen
als mogelijke optie.
Het college zegt toe de raad vóór 17 december te informeren indien
als er ten opzichte van vorig jaar meer veranderd is in de verordening
dan enkel het tarief.
Het college zegt toe de raad schriftelijk te informeren over de reden
van het verschil in tarieven tussen de toeristenbelasting en de
watertoeristenbelasting.

19-11-20

Niet afgehandeld

Van Nieuwkerk

03-12-20

Niet afgehandeld

Van de Weijenberg

03-12-20

Niet afgehandeld

Van de Weijenberg

03-12-20

Afgehandeld

Kaars

Afgehandeld middels memo 150-167 (ingekomen stukken week 50)

03-12-20

Afgehandeld

Kaars

Afgehandeld middels gewijzigd voorstel financiële verordening (12736), gevoegd bij de ingekomen stukken week 50)

03-12-20

Niet afgehandeld

Kaars

Afgehandeld middels memo 150-167 (ingekomen stukken week 50)

03-12-20

Afgehandeld

Kaars

Afgehandeld middels memo 150-167 (ingekomen stukken week 50)

Totaaloverzicht
Openstaande moties en toezeggingen lijst d.d. 1 december 2020
Afgehandelde moties en toezeggingen
Nieuwe moties en toezeggingen
Openstaande moties en toezeggingen lijst d.d. 15 december 2020

50
10
6
46
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OVERZICHT SCHRIFTELIJKE VRAGEN d.d. 15 december 2020.
Onderstaand overzicht is bijgewerkt tot en met de lijst van ingekomen stukken van week 2020/50.
In de kolom ‘Status beantwoording’ heeft de griffier aangegeven wanneer beantwoording heeft
plaats gevonden of een eventuele motivatie van het college waarom beantwoording niet binnen de
termijn kan plaatsvinden.

Schriftelijke vragen

Bron

Ingezonden

Week

Deadline

Status beantwoording

Schriftelijke vragen WaterlandNatuurlijk inzake aanbestedingsprocedure huisvuilinzameling

121-129

27-11-2020

48

26-12-2020

Schriftelijke vragen PvdA over glasvezel
Schriftelijke vragen VVD over voorstel wijziging financiële verordening

157-125
127-34

30-11-2020
2-12-2020

49
49

Schriftelijke vragen VVD over verbod carbidschieten

206-131

2-12-2020

49

Schriftelijke vragen WaterlandNatuurlijk over gevolgen nieuwe wetgeving corona

377-166

2-12-2020

49

29-12-2020
1-1-2021 Beantwoord op 3 december 2020 (ingekomen
stukken week 49)
1-1-2021 Beantwoord op 3 december 2020 (ingekomen
stukken week 49)
1-1-2021
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Aangehouden moties

Raad

Motie 382-13 van het CDA over de versterking van de ambtelijke organisatie

5-11-2020, agendapunt 11

Motie 105-432 van PvdA en GL over bewoners betrekken bij openbare ruimte Galgeriet

5-11-2020, agendapunt 11

Motie 124-3 D66, GL en WN over startersleningen

17-9-2020 agendapunt 12

Motie 371-8 van WaterlandNatuurlijk over oproepen verkoop van alle woningen

9-7-2020 agendapunt 12

Motie 345-83 van WaterlandNatuurlijk zoekgebeid Regionale energie strategie (RES)

23-1-2020 agendapunt 13

Motie 366-51 van WaterlandNatuurlijk inzake het opstellen van een beleidsdocument over de mogelijkheden en beperkingen 19-7-2018 agendapunt 11
van het plaatsen van zonnepanelen.
Motie 203-82 van WaterlandNatuurlijk inzake een breed gedragen oplossing voor een tweede hockeyveld op het
19-10-2017 agendapunt 11
sportcomplex te Monnickendam in combinatie met de mogelijkheden om gelijktijdig het achterstallig onderhoud uit te
voeren.

Status

Geagendeerd voor de voorbereidende vergadering van 17
december 2020.

Voor onbepaalde tijd.
Voor onbepaalde tijd.
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