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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 
        

Vergadering gehouden op  20 december 2022    
   Week     51 
    
Aanwezig: M. van der Weele, T. van Nieuwkerk, A. van de Weijenberg, H. Scheepstra, R. Wolters en E. Dijk 
 
 
 

No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder Zaaknummer 

1. Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 13 
december 2022, week 50 
 

Ongewijzigd vastgesteld. M. van der Weele  

2. Beslissing op bezwaar Dorpsstraat 12 Ilpendam Besloten wordt: 
1. Het bezwaarschrift tegen de verleende omgevings-

vergunning voor het realiseren van een bijgebouw 
op het adres Dorpsstraat 12 te Ilpendam ontvanke-
lijk 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. 

 

T. van Nieuwkerk 36363-2022 
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3. Collegeadvies Nieuwpoortslaan 49 Besloten wordt: 
1. De raad voor te stellen om: 

a. in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan 
‘Monnickendam – Nieuwpoortslaan 49’ als vervat in 
het GML-bestand: 
NL.IMRO.0852.BPKMOnieuwpoor022-on01’; 
b. in te stemmen met het gebruik van de papieren 
versie om het ontwerpbestemmingsplan vast te 

stellen; 
c. als ondergrond van het ontwerpbestemmingsplan 
gebruik te maken van de BGT van juni 2020; 
d. een ontwerpvaststellingsbesluit te nemen; 
e. de verwerking van de zienswijzen en de voor-
bereiding van de besluitvorming over de ziens-
wijzen over te laten aan het college; 
f. geen exploitatieplan vast te stellen. 

2. Het ontwerpbesluit hogere waarden wegverkeers-
lawaai met ingang van 26 januari 2023 gelijktijdig 
met dit besluit gedurende zes weken ter inzage te 

leggen. 
3. Wethouder Van Nieuwkerk te machtigen om 

ondergeschikte wijzigingen aan te brengen in de 
raadsstukken. 

 

T. van Nieuwkerk 30963-2022 

4. Evaluatie GR Omgevingsdienst IJmond & GR recreatieschap 
Twiske-Waterland 

Besloten wordt: 
1. In te stemmen met evaluatie GR Omgevingsdienst 

IJmond & GR Recreatieschap Twiske-Waterland 
zoals verwoord in het raadsinformatiedocument.  

2. Burgemeester Van der Weele te machtigen om 
ondergeschikte wijzingen in het raadsinformatie-
document aan te brengen. 

 

M. van der Weele 35494-2022 
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5. Plan van aanpak optimalisatie dienstverlening gemeente 
Waterland 

Besloten wordt: 
1. Het plan van aanpak “Optimalisatie dienstverlening 

gemeente Waterland” vast te stellen. 
2. Door middel van het raadsvoorstel de raad vragen 

in te stemmen met het plan van aanpak. 
3. De raad voor te stellen een bedrag van € 50.000,-- 

over te hevelen naar 2023 ten gunste van het 
budget ‘organisatieontwikkeling’. 

4. Burgmeester Van der Weele te machtigen  
ondergeschikte wijzigingen aan te brengen in de 
raadsstukken. 
 

M. van der Weele 36715-2022 

6. Instemming met uitgifte witgoedbonnen Besloten wordt: 
1. In te stemmen met het sluiten van een overeen-

komst met Groupcard Commercial BV t.b.v. 
cadeaubonnen voor witgoedproducten als 
onderdeel van het tegengaan van energiearmoede. 

2. Een bedrag van € 129.922,-- beschikbaar te stellen 
voor het aanschaffen van 571 cadeaubonnen ter 
waarde van € 269,-- voor personen met een 
inkomen tot 120% van het sociaal minimum. 

3. In te stemmen met het plan van aanpak van 
Groupcard en het Regionaal Energieloket. 

4. De gemeenteraad te informeren middels het 
raadsinformatiedocument. 
 

A. van de Weijenberg 36463-2022 
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7. Relatie met Vierde Huis en samenwerking tussen 
gemeenten en corporaties in RAP-regio vastleggen in 
aantal overeenkomsten en contracten 

Besloten wordt: 
1. De overeenkomst dienstverlener situatie- en 

startpunten AICT2021 - Geen BRP toegang te 
ondertekenen. 

2. De verwerkersovereenkomst MVO dienstverlener 
situatiepunten en startpunten te ondertekenen. 

3. De overeenkomst samenwerkingsverband – 
Digitaal loket nieuwe woonruimteverdeling te 

ondertekenen. 
 

T. van Nieuwkerk 36865-2022 

8. Dyslexiezorg 2022 poortwachter Besloten wordt: 
1. De poortwachter dyslexie vanaf 1 januari 2023 te 

handhaven en te financieren als voorziening bij het 
Samenwerkingsverband Waterland. 

2. Het jaarlijkse bedrag voor de functie te betalen uit 
het budget Jeugd Toegang en eerstelijnsvoor-
zieningen. 
 

R. Wolters en  
A. van de Weijenberg 

36989-2022 

9. Aanwijzingsbesluit toezichthouders gemeente Waterland 
2023 

Besloten wordt: 
Het Aanwijzingsbesluit toezichthouders gemeente 
Waterland 2023 vast te stellen. 
 

M. van der Weele 36994-2022 
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10. Zienswijze eerste begrotingswijziging 2023 Vervoerregio 
Amsterdam 

Besloten wordt: 
1. Kennis te nemen van het Bestuursakkoord 2022-

2026 en de eerste begrotingswijziging 2023 van de 
Vervoerregio Amsterdam. 

2. In te stemmen met het raadsvoorstel en het 
conceptbesluit. 

3. De zienswijze op de eerste begrotingswijziging 
2023 van de Vervoersregio Amsterdam per brief 

kenbaar te maken aan de VRA. 
4. Wethouder Scheepstra te machtigen onder-

geschikte wijzigingen aan te brengen in de 
raadsstukken. 
 

H. Scheepstra 25974-2022 

11. Beslissing op bezwaar Niesenoortsburgwal 40 te 
Monnickendam 

Besloten wordt: 
1. Het bezwaarschrift tegen de verleende omgevings-

vergunning voor het verbouwen van de garage tot 
woonhuis op het adres Niesenoortsburgwal 40 te 
Monnickendam 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. 
 

T. van Nieuwkerk 37407-2022 

12. Instemmen overeenkomst WelzijnWonenPlus voor 
energiecoach/fixer-project 

Besloten wordt: 
1. In te stemmen met het aangaan van een 

samenwerking met WelzijnWonenPlus ten  
behoeve van het opzetten van een ‘energie-

coach/fixer’-project voor het tegengaan van 
energiearmoede. 

2. Een bedrag van € 31.000,-- beschikbaar te stellen 
voor de uitvoering door WelzijnWonenPlus. 

3. De gemeenteraad te informeren middels het  
raadsinformatiedocument. 
 

A. van de Weijenberg 36463-2022 
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13. Marktverordening gemeente Waterland 2023 Besloten wordt: 
1. De Marktverordening gemeente Waterland 2023 

vast te stellen. 
2. Wethouder Wolters te machtigen ondergeschikte 

wijzigingen aan te brengen in de raadsstukken. 
 

R. Wolters en  
M. van der Weele 

37578-2022 

14. Verlenging ontheffing Intermaris Besloten wordt: 
Met de zienswijze voor de verlenging van de ontheffing om 
in de gemeente Waterland nieuwbouw te kunnen plegen 
en woningen te kunnen aankopen door woningcorporatie 
Intermaris in te stemmen. 
 

T. van Nieuwkerk 37649-2022 

15. Budgetaanvraag schadeloosstelling onteigeningsprocedure Besloten wordt: 
1. Het verzoek aan de gemeenteraad een budget 

beschikbaar te stellen van € 2.000.000,- voor de 

betaling van de totale schadeloosstelling aan de te 
onteigenen partij na het vonnis van de rechtbank. 

2. Wethouder Van Nieuwkerk te machtigen om 
ondergeschikte wijzigingen aan te brengen in de 
raadsstukken. 
 

T. van Nieuwkerk 20218-2021 

16. Beleidsregels standplaatsen gemeente Waterland 2023 Besloten wordt: 
1. In te stemmen met de Beleidsregels standplaatsen 

gemeente Waterland 2023. 
2. de gemeenteraad hierover te informeren via het  

raadsinformatiedocument. 
3. burgemeester Van der Weele te machtigen 

ondergeschikte wijzigingen aan te brengen in de 
beleidsregels. 
 

M. van der Weele 37758-2022 
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17. Vaststellen beleidsregels hondenuitlaatservices 
recreatiegebied Hemmeland Waterland 2023 

Besloten wordt: 
1. In te stemmen met de Beleidsregels honden-

uitlaatservices recreatiegebied Hemmeland 
gemeente Waterland 2023. 

2. De gemeenteraad hierover te informeren via het 
raadsinformatiedocument. 

3. Wethouder Wolters te machtigen ondergeschikte 
wijzigingen aan te brengen in het raads-

informatiedocument. 
 

R. Wolters 37503-2022 

18. Vaststellen van het uitvoeringsprogramma 
Omgevingsdienst IJmond 2023 

Besloten wordt: 
1. Het uitvoeringsprogramma 2023 Omgevingsdienst 

IJmond vast te stellen. 
2. Het uitvoeringsprogramma 2023 Omgevingsdienst 

IJmond via een raadsinformatiedocument ter 
kennisname aan de raad te doen toekomen. 
 

A. van de Weijenberg 37703-2022 

19. Vaststellen gewijzigd aanwijzingsbesluit functionaris 
gegevensbescherming 

Besloten wordt: 
Het gewijzigde aanwijzingsbesluit van de Functionaris 
Gegevensbescherming vast te stellen. 
 

H. Scheepstra 37987-2022 
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20 Voorstel vaststelling bijzondere dagen 2023 Besloten wordt: 
1. Toe te kennen als verplichte verlofdag: • Goede Vrijdag 
(vrijdag 7 april 2023) • Bevrijdingsdag (vrijdag 5 mei 2023); 
2. ten aanzien van Publiekszaken: 
• Publiekszaken niet open te stellen voor reguliere dienst-
verlening op woensdag 15 maart 2023 vanwege de 
provinciale staten verkiezingen 2023; 
• Op donderdag 16 maart 2023 alleen het noodloket open 

te stellen en de inzet van medewerkers deze dag 
uitsluitend op werkzaamheden voor de verkiezingen te 
richten; 
• Geen avondopenstelling op Hemelvaartsdag en deze niet 
te verplaatsten; 
3. de organisatie (het gemeentehuis en de gemeentewerf) 
te sluiten op: 
• Goede Vrijdag (vrijdag 7 april 2023) 
• Bevrijdingsdag (vrijdag 5 mei 2023) 
• Vrijdag 22 september 2023 na 13:00 uur i.v.m. de 
gemeente-excursie. 

4. De medewerkers, die gedetacheerd zijn bij het Weeshuis 
te Monnickendam, tijdens de kerstvakantie 2023/2024 te 
verplichten verlof op te nemen. De kerstvakantie 
2023/2024 loopt van 25 december 2023 tot en met 5 
januari 2024. In totaal betreft het 7 verplichte verlofdagen. 
 

H. Scheepstra --- 

 


