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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 
        

Vergadering gehouden op  6 december 2022    
   Week     49 
    
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 29 
november 2022, week 48  
 

Gewijzigd vastgesteld. M. van der Weele  

2. Beslissing op bezwaar de Zarken 27 Monnickendam Besloten wordt: 
1. Het bezwaarschrift tegen de verleende omgevings- 
    vergunning voor het plaatsen van een rookgasafvoer op  
    het adres De Zarken 27 te Monnickendam ontvankelijk  
    maar ongegrond te verklaren. 
2. Het advies van de Adviescommissie voor de bezwaar-

schriften Waterland over te nemen. 
3. Het bestreden besluit in stand te laten. 
 

T. van Nieuwkerk 36187-2022 

3. Implementatie van het nieuwe woonruimteverdeel-
systeem ten behoeve van de invoering per 16 januari 2023 

Besloten wordt: 
1. In te stemmen met het voorstel voor regionale afhande-

ling van bezwaar en beroep met als belangrijkste punten: 
    a) Centrale afhandeling door de gemeente Amsterdam 

voor de regiogemeenten, met uitzondering van 
Purmerend, van: de beoordeling van bezwaarschriften, 
het nemen van de beslissing op bezwaar en de verdedi-
ging van de beslissing op bezwaar, als na bezwaar 
beroep of hoger beroep bij de Rechtbank of de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State volgt, voor 
zover deze bezwaren betrekking hebben op het nieuwe 
woonruimteverdeelsysteem; 

T. van Nieuwkerk 35102-2022 
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 Vervolg Implementatie van het nieuwe woonruimteverdeel-
systeem ten behoeve van de invoering per 16 januari 2023 

    b) Daartoe wordt een eenhoofdige ambtelijke bezwaar- 
schriftencommissie ingericht; 

     c) De afhandeling van bezwaar en beroep wordt uitge-
voerd door medewerkers van de gemeente Amsterdam, 
overeenkomstig de Amsterdamse regeling bezwaar en 
beroep. De regiogemeenten, met uitzondering van 
Purmerend, mandateren de gemeente Amsterdam 
hiertoe. In Amsterdam zal deze functie feitelijk worden 
uitgevoerd bij: cluster Interne Dienstverlening, directie 
Juridisch Bureau, met beslissingsmandaat voor de 
directeur Wonen; 

    d) Ten behoeve van monitoring en evaluatie moet 
worden bijgehouden hoeveel bezwaren en beroepen er 
zijn, wat de onderwerpen en beslissingen op bezwaar 
zijn en de uitkomst van een eventueel daarop volgend 
beroep, met in het bijzonder of en hoe daarbij gebruik is 
gemaakt van de hardheidsclausule. In de vorm van een 
jaarlijkse rapportage blijft voor de afzonderlijke 
gemeenten inzichtelijk hoe het systeem uitwerkt in de 
praktijk en kan ook worden bijgestuurd op onderdelen 
die in de praktijk op problemen blijken te stuiten. 

2. In te stemmen met het aangaan van de samenwerkings-
overeenkomst met regiogemeenten voor afhandeling 
bezwaar en beroep, ter uitvoering van het besluit onder 
punt 1. 

3. Vast te stellen het besluit tot mandaatverlening aan Het 
Vierde Huis waarin de belangrijkste punten zijn: 

     a) het verlenen van mandaat om te beslissen op een 
aanvraag verklaring situatiepunten en een aanvraag voor 
verlenging daarvan als bedoeld in de artikelen 2.4.4, 
2.4.5 en 2.5.2 van de Wijziging Huisvestingsverordening 
nieuwe woonruimteverdeling Waterland; 

     b) de inwerkingtreding wordt op 16 januari 2023 gesteld. 
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 Vervolg Implementatie van het nieuwe woonruimteverdeel-
systeem ten behoeve van de invoering per 16 januari 2023 

4. Vast te stellen het besluit tot mandaatverlening aan de 
woningcorporaties in de regio waarin de belangrijkste 
punten zijn: 

    a) het verlenen van mandaat om te beslissen tot 
intrekking van zoekpunten en situatiepunten, als 
bedoeld in de artikelen 2.4.2, 2.4.6 en 2.5.3 van de 
wijziging Huisvestingsverordening nieuwe woonruimte-
verdeling Waterland; 

    b) de inwerkingtreding wordt op 16 januari 2023 gesteld. 
5. Vast te stellen het besluit tot verlening ondermandaat 

aan de directeur Wonen waarin de belangrijkste punten 
zijn: 

    a) het verlenen van ondermandaat aan directeur Wonen 
om te beslissen op bezwaarschriften die betrekking 
hebben op zoekpunten en situatiepunten, als bedoeld in 
het door regiogemeenten aan het college van 
burgemeester en wethouders verleende mandaat; 

    b) het verlenen van een ondermachtiging aan directeur 
Juridische Zaken om machtigingen te verlenen om het 
(betreffende) college te vertegenwoordigen en bij te 
staan in bestuursrechtelijke procedures die betrekking 
hebben op zoekpunten en situatiepunten, als bedoeld in 
het door regiogemeenten aan het college van 
burgemeester en wethouders verleende machtiging; 

    c) de inwerkingtreding wordt op 16 januari 2023 gesteld. 
 

  

4. Vaststellen uitvoeringsprogramma VTH, APV & bijzondere 
wetten en openbare orde en veiligheid 2023 en 
instemmen met geactualiseerde plan van aanpak IBT 
omgevingsrecht 2022-2023 

Besloten wordt: 
1. Het Uitvoeringsprogramma VTH, APV & bijzondere 

wetten en openbare orde en veiligheid 2023 vast te 
stellen. 

2. In te stemmen met het Plan van Aanpak IBT omgevings-
recht gemeente Waterland 2022-2023. 

3. Na vaststelling deze stukken ter kennisname aan de Raad 
te doen toekomen. 

A. vd Weijenberg 35732-2022 
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5. Addendum huurovereenkomst Jachthaven Nieuw 
Waterland BV 

Besloten wordt: 
Het aangaan van het addendum inzake de huurovereen-
komst met Nieuw Waterland BV. 
 

T. van Nieuwkerk 36065-2022 

6. Collectieve Energievoorziening Gebiedsontwikkelings-
project Galgeriet van de gemeente Waterland 

Besloten wordt: 
In te stemmen met het staken van de aanbesteding 
Collectieve Energievoorziening gebiedsontwikkeling 
Galgeriet (TEO) op basis van het wijzigen van de 
uitgangspunten. 
 

T. van Nieuwkerk 36391-2022 

 


