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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 
        

Vergadering gehouden op  11 oktober 2022    
   Week     41 
    
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 4 oktober 
2022, week 40 
 

Gewijzigd vastgesteld. M. van der Weele  

2. Wijziging VFL ivm vervallen welstandsbepalingen Besloten wordt: 
In te stemmen met de concept-raadsstukken waarin de 
gemeenteraad wordt voorgesteld een wijziging op de 
Verordening op de Fysieke Leefomgeving Waterland 2021 
vast te stellen. 
 

T. van Nieuwkerk 28061-2022 

3. Verordening nadeelcompensatie gemeente Waterland 
2023 

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

T. van Nieuwkerk 28086-2022 

4. Verordening op de gemeentelijke Commissie Ruimtelijke 
Kwaliteit gemeente Waterland 2023 

Besloten wordt: 
1. In te stemmen met de concept-raadsstukken waarin de 

gemeenteraad wordt voorgesteld de Verordening op de 
gemeentelijke adviescommissie Commissie Ruimtelijke 
Kwaliteit gemeente Waterland 2023 vast te stellen 
onder intrekking van het college-besluit 20981-2021. 

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

 

T. van Nieuwkerk 28119-2022 
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No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder Zaaknummer 

5. Beslissing op bezwaar De Zarken 27 Monnickendam Besloten wordt: 
1. Het bezwaarschrift tegen de verleende omgevings-

vergunning voor het bouwen van een bijbehorend 
bouwwerk achter de woning gelegen aan 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 29712-2022 

6. Incidentele subsidie 3e tranche Besloten wordt: 
Een incidentele subsidie toe te kennen van € 2.500,- aan de 
NTR voor het ontwikkelen van een Podwalk in Marken. 
 

A. vd Weijenberg 30262-2022 

7. Benoeming locosecretarissen Besloten wordt: 
1. Voorgaande besluiten tot benoemingen van loco-

gemeentesecretarissen in te trekken.  
2. Mevrouw S. Veenstra en de heren P. Verkroost en T. van 

den Berg te benoemen tot locogemeentesecretarissen.  
3. De gemeentesecretaris het mandaat te verlenen om bij 

afwezigheid in de vervanging door bovengenoemde 
locogemeentesecretarissen te voorzien. 

 

H. Scheepstra 30488-2022 

8. Last onder dwangsom Broekermeerdijk 4 Watergang 
diverse woonwagens en schuren geplaatst zonder 
vergunning 
 

Besloten wordt: 
Last onder dwangsom op te leggen aan overtreder. 

A. vd Weijenberg 30213-2022 

 


