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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 
        

Vergadering gehouden op  8 november 2022    
   Week     45 
    
Aanwezig: M. van der Weele, T. van Nieuwkerk, A. van de Weijenberg, H. Scheepstra en E. Dijk 
Afwezig (m.k.): R. Wolters 
 
 
 

No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder Zaaknummer 

1. Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 1 november 
2022, week 44 
 

Ongewijzigd vastgesteld. M. van der Weele  

2. Verordening markt- en standplaatsgelden 2023 Besloten wordt: 
In te stemmen met de concept-raadsstukken waarin de 
gemeenteraad wordt voorgesteld de Verordening markt- 
en standplaatsgelden 2023 vast te stellen. 
 

R. Wolters 28437-2022 

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

R. Wolters 28444-2022 

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

R. Wolters 28446-2022 

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

R. Wolters 28452-2022 
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6. Verordening watertoeristenbelasting 2023 Besloten wordt: 
In te stemmen met de concept-raadsstukken waarin de 
gemeenteraad wordt voorgesteld de Verordening 
watertoeristenbelasting 2023 vast te stellen. 
 

R. Wolters 28457-2022 

7. Verordening haven-, kade- en liggelden 2023 Besloten wordt: 
In te stemmen met de concept-raadsstukken waarin de 
gemeenteraad wordt voorgesteld de Verordening haven-, 
kade- en liggelden 2023 vast te stellen. 
 

R. Wolters 28459-2022 

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

R. Wolters 28461-2022 

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

R. Wolters 28465-2022 

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

R. Wolters 28467-2022 

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

R. Wolters 28477-2022 
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12. Verordening lijkbezorgingsrechten 2023 Besloten wordt: 
In te stemmen met de concept-raadsstukken waarin de 
gemeenteraad wordt voorgesteld de Verordening 
lijkbezorgingsrechten 2023 vast te stellen. 
 

R. Wolters 28463-2022 

13. Exploitatie- tevens planschadeovereenkomst voor het 
perceel grond naast Molengouw 46 te Broek in Waterland 

Besloten wordt: 
Een exploitatie- tevens planschadeovereenkomst aan te 
gaan zoals bedoeld in artikel 6.12 lid 2 en artikel 6.1 lid 1 
Wet ruimtelijke ordening (Wro). 
 

T. van Nieuwkerk 32523-2022 

14. Advies om aanwijzing als invorderingsambtenaar mevrouw 
Witte in te trekken en Hofman hiervoor aan te wijzen 

Besloten wordt: 
1. In te trekken het besluit 38250-2021 tot benoeming 

mevr. E. Witte als gemeenteambtenaar belast met de 
invordering van gemeentelijke belastingen als bedoeld in 
artikel 231 lid 2 onder c van de Gemeentewet. 

2. In te trekken het besluit 38250-2021 om de invorde-
ringsambtenaar, mevr. E. Witte, mandaat te verlenen 
om namens uw college schulden van privaatrechtelijke 
debiteuren in te vorderen. 

3. In te trekken het besluit 38250-2021 om de invorde-
ringsambtenaar, mevr. E. Witte, te mandateren om 
namens uw college de belasting geheel of gedeeltelijk 
oninbaar te verklaren als bedoeld in artikel 255, vijfde 
lid, van de Gemeentewet. 

4. Aan te wijzen als gemeenteambtenaar belast met de 
invordering van gemeentelijke belastingen als bedoeld in 
artikel 231, lid 2, onder c, van de Gemeentewet, mevr. J. 
Hofman. 

 
 
 
 

R. Wolters 32030-2022 
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 Vervolg Advies om aanwijzing als invorderingsambtenaar 
mevrouw Witte in te trekken en Hofman hiervoor aan te 
wijzen 

5. Mandaat te verlenen aan mevr. J. Hofman om namens 
uw college schulden van privaatrechtelijke debiteuren in 
te vorderen en 

6. Mandaat te verlenen aan mevr. J. Hofman om namens 
uw college de belasting geheel of gedeeltelijk oninbaar 
te verklaren als bedoeld in artikel 255, vijfde lid, van de 
Gemeentewet. 

 

  

15. Betalingsovereenkomst Sportfondsenbad Monnickendam 
N.V. 

Besloten wordt: 
1. In te stemmen met de betalingsovereenkomst voor 

schooljaar 2021-2022 en 2022-2023 voor zwembad de 
Sportfondsen te Monnickendam onder gelijktijdige 
intrekking van de terbeschikkingstellingsovereenkomst 
2021-2022. 

2. In te stemmen met het aanpassen van de huur- en 
exploitatieovereenkomst middels een addendum en de 
levering van het schoolzwemmen via de betalingsover-
eenkomst te regelen. 

3. Kennis te nemen van en goedkeuring te geven aan de 
opdrachtwaarde voor het schoolzwemmen. 

 

R. Wolters 1028-2022 

16. Controleprotocol 2022/2023 incl. normenkader Besloten wordt: 
1. Het Controleprotocol 2022/2023 vast te stellen voor de 

accountantscontrole van de jaarrekening 2022 en 2023. 
2. Wethouder Wolters te mandateren om ondergeschikte 

wijzigingen aan te brengen in de raadsstukken. 
 

R. Wolters 31606-2022 

17. Verordening leges 2023 Besloten wordt: 
In te stemmen met de concept-raadsstukken waarin de 
gemeenteraad wordt voorgesteld de Verordening op de 
heffing en invordering van leges 2023 vast te stellen. 
 

R. Wolters 28469-2022 



 
 

  pagina 5 van 6 

No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder Zaaknummer 

18. Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 
Gemeente Waterland 2023 

Besloten wordt: 
In te stemmen met de concept-raadsstukken waarin de 
gemeenteraad wordt voorgesteld de Verordening 
kwijtschelding gemeentelijke belastingen Gemeente 
Waterland 2023 vast te stellen. 
 

R. Wolters 33224-2022 

19. Leidraad invordering 2023 Besloten wordt: 
De geactualiseerde leidraad invordering gemeente 
Waterland 2023 vast te stellen. 
 

R. Wolters 33274-2022 

20. Plankosten Galgeriet 2022-2026 Besloten wordt: 
1. In te stemmen met de concept-raadsstukken en de 

gemeenteraad voor te stellen om budgetten beschikbaar 
te stellen voor plankosten voor het woningbouwproject 
Galgeriet voor de periode 2022 – 2026 voor de volgende 
bedragen: 

 a) 2022 € 580.000,-- 
 b) 2023 € 270.000,-- 
 c) 2024 € 250.000,-- 
 d) 2025 € 250.000,-- 
 e) 2026 € 210.000,-- 
 Tevens de legesopbrengsten te verhogen. 
2. Wethouder Van Nieuwkerk te machtigen om 

ondergeschikte wijzigingen aan te brengen in de 
raadsstukken. 

 

T. van Nieuwkerk 30990-2022 
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21. Tussenrapportage jaarplan 2022 regionale samenwerking 
Zaanstreek-Waterland 

Besloten wordt: 
1. Kennis te nemen van de inhoudelijke- en financiële 

tussenrapportage 2022 van de portefeuillehouders- 
overleggen Wonen, Economie, Ruimte en Landschap, 
Duurzaamheid en Mobiliteit in de regio Zaanstreek-
Waterland. 

2. In te stemmen met de inhoud van het raadsinformatie-
document waarin de raad wordt geïnformeerd over de 
inhoudelijke- en financiële tussenrapportage 2022 van 
de portefeuillehoudersoverleggen Wonen, Economie, 
Ruimte en Landschap, Duurzaamheid en Mobiliteit in de 
regio Zaanstreek-Waterland. 

3. Burgemeester Van der Weele te machtigen onder-
geschikte wijzigingen aan te brengen in het raads-
informatiedocument. 

 

M. van der Weele 33511-2022 

22. Kredietverhoging De Verwondering Besloten wordt: 
1. In te stemmen met de concept-raadsstukken en de 

gemeenteraad voor te stellen om het realisatiekrediet 
voor basisschool de Verwondering met € 836.000,-- te 
verhogen. 

2. De gemeenteraad voor te stellen het voorbereidings-
krediet per 1 januari 2023 af te sluiten en de resterende 
€ 60.000,-- vrij te laten vallen. 

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

 

T. van Nieuwkerk 32627-2022 

 


