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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 
        

Vergadering gehouden op  22 november 2022    
   Week     47 
    
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 15 
november 2022, week 46 
 

Ongewijzigd vastgesteld. M. van der Weele  

2. Ledenraadpleging eenmalige uitkering 
 

Besloten wordt:  
Het College van Arbeidszaken positief te adviseren inzake 
de eenmalige uitkering voor medewerkers die op 1 de-
cember 2022 in dienst zijn van de gemeente Waterland. 
 

H. Scheepstra 34800-2022 

3. Handleiding P&C documenten 2023 
 

Besloten wordt: 
1. In te stemmen met de Handleiding P&C 

documenten 2023. 
2. In te stemmen met het raadsinformatiedocument 

Raadsplanning P&C documenten 2023. 
 

R. Wolters 32592-2022 

4. RID Dashboard Galgeriet stand september 2022 te 
bespreken op de bijpraatsessie Galgeriet 
 

Besloten wordt: 
1. Kennis te nemen van het financieel dashboard 

Galgeriet d.d. november 2022. 

2. In te stemmen met het RID, waarin de Raad wordt 

geïnformeerd over het dashboard van november 

2022. 

3. Wethouder Van Nieuwkerk te machtigen onder-

geschikte wijzigingen aan te brengen in het 

dashboard. 

 

T. van Nieuwkerk 32960-2022 
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5. Beslissing op bezwaar Vesting 1 
 

Besloten wordt: 
1. Het advies van de Adviescommissie voor de 

bezwaarschriften Waterland over te nemen. 
2. Het bezwaarschrift tegen de weigering van de 

omgevingsvergunning ontvankelijk, maar onge-
grond te verklaren. 

3. Het besluit in stand te laten. 
 

A.Van de Weijenberg 34737-2022 

6. Verordening onroerende zaakbelasting 2023 
 

Besloten wordt: 
In te stemmen met de concept-raadsstukken waarin de 
gemeenteraad wordt voorgesteld de Verordening 
onroerende zaakbelasting 2023 vast te stellen. 
 

R. Wolters 28471-2022 

7. Verordening roerende zaakbelasting 2023 
 

Besloten wordt: 
In te stemmen met de concept-raadsstukken waarin de 
gemeenteraad wordt voorgesteld de Verordening roerende 
zaakbelasting 2023 vast te stellen. 
 

R. Wolters 28473-2022 

8. Verordening rioolheffing 2023 
 

Besloten wordt: 
In te stemmen met de concept-raadsstukken waarin de 
gemeenteraad wordt voorgesteld de Verordening 
rioolheffing 2023 vast te stellen. 
 

R. Wolters 28448-2022 

9. Beslissing op bezwaar urgentie 
 

Besloten wordt: 
1. Het advies van de Adviescommissie voor de 

bezwaarschriften Waterland over te nemen. 
2. Het bezwaar ontvankelijk maar ongegrond te 

verklaren en het primaire besluit tot weigering van 
de aanvraag om urgentie in stand te laten onder 
aanvulling van de motivatie. 

 

T. van Nieuwkerk 34350-2022 
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10. Convenant onrechtmatige bewoning en fraude 
 

Besloten wordt: 
Het convenant onrechtmatige bewoning en fraude 
gezamenlijk met de Wooncompagnie, Intermaris en 
Woonzorg te ondertekenen. 
 

T. van Nieuwkerk 34654-2022 

11. Nota van wijzigingen op wijziging Vfl 
 

Besloten wordt: 
De nota van wijzigingen VFL vast te stellen, waarmee de 
inwerkingtredingsdatum wordt vastgesteld op  
1 januari 2023. 
 
 

H. Scheepstra --- 

 


