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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 
        

Vergadering gehouden op  14 december 2021    
   Week     50 
    
Aanwezig: M.C. van der Weele, A.A. van Nieuwkerk, A.M.H. van de Weijenberg, Th. Van Eijk, H. Boland en E. Dijk 
 
 
 

No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder Zaaknummer 

1. Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 
07 december 2021, week  49 
 

Ongewijzigd vastgesteld. M.C. van der Weele  

2. Aankoop grond Rijkswaterstaat Besloten wordt: 
1. In te stemmen met het aankopen van een vijftal percelen 

van Rijkswaterstaat. 
2. De gemeenteraad te verzoeken een budget beschikbaar 

te stellen van € 262.500,- voor het aankopen van de 
percelen van Rijkswaterstaat. 

 

T. van Eijk 1784-2021 

3. Verkoop grond aan Rijkswaterstaat Besloten wordt: 
1. In te stemmen met het verkopen van twee gedeeltelijke 

percelen aan Rijkswaterstaat voor een bedrag van 
€ 264.200,-. 

2. De raad voor te stellen de begroting 2022 te wijzigen. 
 

T. van Eijk 37976-2021 

4. Indexering Wmo-arrangementen Besloten wordt: 
1. In te stemmen met wijziging van de Wmo zorg-

arrangementtarieven per 1 januari 2022 voor resultaat-
gebied 4 (Dagbesteding) met 2.17%. 

2. In te stemmen met wijziging van de Wmo zorg-
arrangementtarieven per 1 januari 2022 voor alle andere 
resultaatgebieden met 2,47%. 

 

T. van Nieuwkerk 38479-2021 
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5. Verlengen Dienstverleningsovereenkomsten Wmo en 
Jeugd voor inkoop en contractmanagement met drie jaar 

Besloten wordt: 
1. De Dienstverleningsovereenkomst (DVO) Jeugd aan te 

passen middels ondertekening van het Addendum en 
daarmee onder andere de overeenkomst te verlengen 
tot en met 2024. 

2. Het getekende Addendum (inclusief de aangepaste 
bijlagen) conform artikel 14, lid 3 van de DVO Jeugd aan 
de DVO te hechten. 

3. De Dienstverleningsovereenkomst (DVO) Wmo aan te 
passen middels ondertekening van het Addendum en 
daarmee onder andere de overeenkomst te verlengen 
tot en met 2024. 

4. Het getekende Addendum (inclusief de aangepaste 
bijlagen) conform artikel 14, lid 3 van de DVO Wmo aan 
de DVO te hechten. 

 

T. van Nieuwkerk 38769-2021 

6. Deelnemersovereenkomst Stichting Stimuleringsfonds 
Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten 

Besloten wordt: 
1. Een deelnemersovereenkomst met het Stimulerings-

fonds Volkshuisvesting aan te gaan. 
2. De raad te informeren met raadsinformatiedocument 

253-283. 
 

T. van Nieuwkerk 33202-2021 
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7. Startersleningen Besloten wordt: 
1. De raad voor te stellen de Verordening Starterslening 

gemeente Waterland 2022 vast te stellen. 
2. De raad voor te stellen een budget van €200.000,- voor 

startersleningen beschikbaar te stellen. 
3. Kennis te nemen van de (concept) ‘uitvoeringsregeling 

startersleningen Waterland’ en deze als vastgesteld te 
beschouwen na vaststelling van de verordening ad 1 
door de raad. 

4. De (concept) uitvoeringsregeling ter informatie door te 
zenden aan de raad als bijlage bij het raadsvoorstel. 

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

 

T. van Nieuwkerk 34159-2021 

8. Gezondheidsnota gemeente Waterland 2022 - 2026 Besloten wordt: 
1. In te stemmen met de gezondheidsnota 2022 - 2026. 
2. De benodigde extra middelen in de Voorjaarsnota mee 

te nemen om zo een integrale financiële afweging te 
kunnen maken. 

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

 

T. van Nieuwkerk 37001-2021 

9. Beslissing op bezwaar Molengouw 44 te Broek in 
Waterland 

Besloten wordt: 
1. De bezwaarschriften tegen de verleende omgevings-

vergunning voor het realiseren van een tijdelijke woning 
in een bijbehorend bouwwerk op het adres Molengouw 
44 te Broek in Waterland ontvankelijk maar ongegrond 
te verklaren. 

2. Het advies van de Adviescommissie voor de bezwaar-
schriften Waterland over te nemen. 

 

T. van Eijk 38626-2021 
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10. Beslissing op bezwaar Monnickendammerrijweg 50e te 
Ilpendam 

Besloten wordt: 
1. De bezwaarschriften tegen de verleende omgevings-

vergunning voor het realiseren van een vlonder en een 
steiger op het adres Monnickendammerrijweg 50E te 
Ilpendam 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 Eijk 38669-2021 

11. Duurzaamheidslening Gemeente Waterland Besloten wordt: 
1. De raad voor te stellen in te stemmen met de 

Verordening duurzaamheidslening gemeente Waterland 
2021. 

2. In te stemmen met de ‘uitvoeringsregeling duurzaam-
heidsleningen Waterland’, de maatregelenlijst als 
bedoeld in art 4 lid 1 van de Verordening duurzaam-
heidslening gemeente Waterland 2021. 

 

A. vd Weijenberg 34626-2021 

12. Benoeming invorderingsambtenaar Besloten wordt: 
1. Intrekken van het besluit BW 14.00971 tot benoeming 

van het afdelingshoofd Financiën als gemeente-
ambtenaar belast met de invordering van gemeentelijke 
belastingen als bedoeld in artikel 231 lid 2 onder c van 
de Gemeentewet. 

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

3. Intrekken van het besluit BW 14.00971 om de 
invorderingsambtenaar, het afdelingshoofd Financiën, te 
mandateren om namens B&W de belasting geheel of 
gedeeltelijk oninbaar te verklaren als bedoeld in artikel 
255, vijfde lid van de Gemeentewet. 

 

H. Boland 38250-2021 
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 Vervolg Benoeming invorderingsambtenaar Besloten wordt: 
4. E. Witte mandaat te verlenen om namens B&W de 

belasting geheel of gedeeltelijk oninbaar te verklaren als 
bedoeld in artikel 255, vijfde lid van de Gemeentewet. 

5. Intrekken van het besluit BW 14.00971 om de 
invorderingsambtenaar, het afdelingshoofd Financiën, 
mandaat te verlenen om namens B&W schulden van 
privaatrechtelijke debiteuren in te vorderen. 

6. E. Witte mandaat te verlenen om namens B&W schulden 
van privaatrechtelijke debiteuren in te vorderen. 

 

  

 


