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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 

        

Vergadering gehouden op   31 maart 2020  

   Week      14 

    

Aanwezig: K.S. Heldoorn, 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 24 maart 2020,  

week 13 

 

Gewijzigd vastgesteld. S. Heldoorn 

2. Analyse 2019 en stand van zaken maatregelen Sociaal Domein Besloten wordt: 

Het raadsinformatiedocument ‘Stand van zaken sociaal domein 

2019/2020’ vast te stellen en deze ter kennisname te brengen 

aan de gemeenteraad. 

 

T. van Nieuwkerk/ 

A. vd Weijenberg 

3. Vaststelling bestemmingsplan Zeedijk 1 te Uitdam Besloten wordt: 

1. In te stemmen met de Zienswijzenotitie & Nota van 

Wijzigingen bestemmingsplan ‘Zeedijk 1 - Uitdam’. 

2. Geen exploitatieplan vast te stellen. 

3. Het bestemmingsplan ' Zeedijk 1 - Uitdam’', vervat in het 

GML-bestand NL.IMRO.0852.BPKUIzeedijk1016-va01, 

gewijzigd vast te stellen. 

4. Met het gebruik van de papieren versie om het 

bestemmingsplan vast te stellen, in te stemmen. 

5. Als ondergrond van het vastgestelde bestemmingsplan 

gebruik te maken van de BGT- ondergrond van 29 januari 

2019 vastgelegd in het bestand  

    o_ NL.IMRO.0852.BPKUIzeedijk1016-va01, in te stemmen. 

 

J. Kaars 
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 Vervolg Vaststelling bestemmingsplan Zeedijk 1 te Uitdam 6. Dit besluit bekend te maken. 

7. Het afhandelen van de vervolgprocedure en het recht op het 

eventueel indienen van beroep over te laten aan het college. 

 

 

4. Vaststellen besluiten crisisteam Besloten wordt: 

De besluiten van het crisisteam, genomen op 23 en 27 maart 

2020, te bekrachtigen. 

 

S. Heldoorn 

5. Bekostigingsplicht 2020 PIM Besloten wordt: 

1. Kennisnemen van de mogelijkheden om de bekostigings-

plicht voor 2020 vast te stellen.  

2. De bekostigingsplicht voor 2020 vast te stellen op  

    € 16.750,-, welke is vastgesteld aan de hand van de 

begroting van Stichting PIM. 

 

B. ten Have 

6. Collegevoorstel ondersteuning ondernemers ten tijde van de 

Coronacrisis 

Besloten wordt: 

Gezien de huidige economische ontwikkelingen als gevolg van 

het Corona-virus ten gunste van de Waterlandse ondernemers 

voor te stellen kennis te nemen van de inkomensonder-

steunende maatregelen en te besluiten tot het nemen van de 

volgende maatregelen: 

a) Uitstel van betaling van de gemeentelijke belastingen bieden 

aan ondernemers die in financiële nood komen vanwege de 

effecten van het Coronavirus. 

b) Alle invorderingsmaatregelen voor ondernemers opschorten 

en geen nieuwe aanmanings- en invorderingstrajecten 

starten.  

c) Betalingsregelingen te treffen, indien nodig, voor degenen 

die de betalingen hervatten.  
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 Vervolg Collegevoorstel ondersteuning ondernemers ten tijde van 

de Coronacrisis 

d) De belastingheffing te versoepelen door de volgende 

maatregelen:  

•  De definitieve aanslagen Toeristenbelasting 2019 pas 

versturen zodra de toeristische sector weer in bedrijf is.    

•  De aanslagen Reinigingsheffing 2020 voor ondernemers  

opschorten tot de meeste ondernemingen weer in bedrijf 

zijn.   

•  Precariobelasting niet heffen over de periode dat een 

(horeca) onderneming door de overheid gedwongen is te 

sluiten. (Gebruikelijk is dat wij over de gehele vergunning-

periode precariobelasting opleggen. In artikel 6 van de 

Verordening Precariobelastingen Waterland is geregeld dat 

de periode waarin geen gebruik kan worden gemaakt van 

gemeentegrond ook niet in rekening wordt gebracht).  

•  Aan ondernemers aanbieden de reeds opgelegde aanslagen 

voor bedrijfspanden voor de OZB en Rioolheffing in 10 

termijnen automatisch te betalen. 

•  De uiterste betaaltermijn voor alle aanslagen gemeentelijke 

belastingen 2020 voor degene die niet hebben gekozen voor 

een automatische incasso in 10 termijnen, op te schuiven tot 

30 augustus 2020. 

e)  De duur van de maatregelen is zo lang als de beperkende 

maatregelen gelden, maar in elk geval tot 1 juni 2020. 

f) De raad hierover te informeren d.m.v. een raadsinformatie-

document. 

g) Zorgvuldige communicatie hierover voor te bereiden i.s.m. 

Communicatie. 
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7. Intrekken beroep tegen omgevingsvergunning Naast Pierebaan 5 

(Kohnstammlocatie) 

Besloten wordt: 

1. In te stemmen met de (concept)vaststellingsovereenkomst. 

2. De gemeenteraad actief te informeren over de bereikte 

overeenstemming. 

 

J. Kaars 

 


