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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 

        

Vergadering gehouden op 26 november 2019    

   Week    48  

    

Aanwezig: L.M.B.C. Kroon, J. Kaars, B. ten Have, A.A. van Nieuwkerk, A.M.H. van de Weijenberg en N. van Ginkel 

 

 

 

No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder 

1. Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 19 november 

2019, week 47 

 

Gewijzigd vastgesteld. L. Kroon 

2. Verzoek om vooroverleg Kanaaldijk 33 Besloten wordt: 

1. In principe medewerking te verlenen aan woningbouw op de 

locatie Kanaaldijk 33 te Watergang voor: 

    a. 2 vrije sector koopwoningen; 

    b. 2 sociale huur- of koopappartementen, die voldoen aan 

de definities uit de Nota Grondbeleid; 

    c. 1 vrije sector koopappartement; 

    d. dat het project voldoet aan de moderne eisen van 

duurzaamheid, namelijk minimaal gasloos en een EPC van 

max. 0; 

    e. dat het project voldoet aan de parkeernormen volgens 

CROW; 

    f. dat naast maatschappelijk draagvlak, de overige stappen 

uit de proceswijzer van de Omgevingsvisie dienen te worden 

doorlopen en onderdeel te zijn van de planontwikkeling. 

 

J. Kaars 
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 Vervolg Verzoek om vooroverleg Kanaaldijk 33 2. Alvorens gestart wordt met de procedure, een 

exploitatieovereenkomst te sluiten met de ontwikkelaar. 

3. De raad actief te informeren middels het bijgevoegde, nog 

aan te passen,  raadsinformatiedocument. 

4. De initiatiefnemer schriftelijk te informeren middels het 

beantwoorden van zijn verzoek om vooroverleg. 

 

J. Kaars 

3. Budgetten voor realisatie Galgeriet Besloten wordt: 

De raad voor te stellen de volgende budgetten voor het project 

Galgeriet vast te stellen: 

1. Een voorbereidingsbudget beschikbaar te stellen voor 2020 

ad € 600.000,-. 

2. De raad voor te stellen het niet uitgegeven deel van het 

verwervingsbudget 2019 voor verwerving van onroerende 

zaken ad € 5.000.000 over te hevelen naar het 

begrotingsjaar 2020. 

3. De raad voor te stellen het niet uitgegeven deel van het 

voorbereidingsbudget voor de projectorganisatie ad € 

500.000 in de begroting 2019 over te hevelen naar het 

begrotingsjaar 2020. 

 

J. Kaars 

4. Vaststelling Esthetisch Programma van Eisen dijkversterking Besloten wordt: 

Het Esthetisch Programma van Eisen Dijkversterking Marken 

van 13 juni 2019 vast te stellen. 

 

L. Kroon 

5. Aansluiting Regionale Geschillencommissie Besloten wordt: 

De gemeente Waterland aanlaten sluiten bij de Regionale 

Geschillencommissie, die noodzakelijk is door de invoering van 

de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) per 1 

januari 2020. 

 

T. van Nieuwkerk 
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6. Wijziging tarieven huishoudelijke hulp Besloten wordt: 

1. In te stemmen met wijziging van de tarieven met 

terugwerkende kracht per 1 januari 2019 voor 

huishoudelijke hulp voor resultaatgebied 2, profielen 1 

en 2. 

2. In te stemmen wijziging van de tarieven per 1 januari 

2020 voor huishoudelijk hulp voor resultaatgebied 2, 

profielen 1 en 2. 

3.  

T. van Nieuwkerk 

7. Last onder dwangsom plaatsen tenthuizen Besloten wordt: 

1. Last onder dwangsom van maximaal € 30.000, - op te 

leggen aan overtreder. 

2. Indien noodzakelijk invorderingsbeschikking ter inning 

dwangsom op te leggen aan overtreder. 

 

A. van de 

Weijenberg 

8. Overdracht gebouw Ilpendam tbv natuureducatie Besloten wordt: 

1. Het gebouwtje in de insectentuin Ilpendam naast de 

begraafplaats om niet ter beschikking te stellen t.b.v. 

natuureducatie (Stichting Anthidium). 

2. Een bijdrage uit het groenbudget ter beschikking stellen 

voor het uitvoeren van Natuur- en Milieueducatie ter grootte 

van € 1.200,- per jaar. 

3. Een gebruiksovereenkomst af te sluiten met de 

initiatiefnemer. 

 

A. van de 

Weijenberg 

9. Verordening roerende zaakbelasting 2020 Besloten wordt: 

Het raadsvoorstel en de daarbij behorende verordening op de 

heffing en de invordering van roerende zaakbelasting 2020 

voor te leggen aan de gemeenteraad. 

 

B. ten Have 
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10. Verordening onroerende zaakbelasting 2020 Besloten wordt: 

Het raadsvoorstel en de daarbij behorende verordening op de 

heffing en de invordering van onroerende zaakbelastingen 

2020 voor te leggen aan de gemeenteraad. 

 

B. ten Have 

11. Verordening rioolheffing 2020 Besloten wordt: 

Het raadsvoorstel en de daarbij behorende Verordening op de 

heffing en invordering van rioolheffing gemeente Waterland 

2020 voor te leggen aan de gemeenteraad. 

 

B. ten Have 

12. Bekrachtiging geheimhouding financieel dashboard Galgeriet Besloten wordt: 

De raad voor te stellen de door het college opgelegde 

geheimhouding van het financieel dasboard Galgeriet d.d. 12 

november 2019 conform de artikelen 25 lid 2 en 86 lid 2 

Gemeentewet, jo. artikel 10 lid 2, onder b van de Wet 

openbaarheid bestuur te bekrachtigen door middel van 

bijgevoegd raadsvoorstel en concept raadsbesluit. 

 

J. Kaars 

13. Verzoek om zienswijze kadernota 2021 GGD Besloten wordt: 

1. De kadernota 2021 te beoordelen en deze voor zienswijze 

door te zenden aan de raad. 

2. Het MEMO met daarin het verzoek van het Algemeen bestuur 

GGD voor investeringen ter kennisname aan te nemen. 

 

T. van Nieuwkerk 

 


