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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 
        

Vergadering gehouden op  17 januari 2023    
   Week     3 
    
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 10 januari 
2023, week 2 
 

Ongewijzigd vastgesteld. M. van der Weele  

2. Beslissing op bezwaar Rozendaalstraat 1 Monnickendam Besloten wordt: 
1. Het bezwaarschrift tegen de geweigerde omgevings- 
     vergunning voor het slopen van de bestaande 
     bebouwing en het realiseren van een nieuw woonhuis  
     op het adres Rozendaalstraat 1 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 onder aanvulling 

van de juiste aanvraag. 
 

T. van Nieuwkerk 37454-2022 
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No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder Zaaknummer 

3. Meerjarenprogramma Woningbouw (MPW) 2023 Besloten wordt: 
1. Kennis te nemen van het meerjarenprogramma woning-

bouw 2023 (MPW 2023). 
2. Het structurele budget voor het woningbouwprogramma 

ter verhogen met € 25.000,- vanaf 2023. Deze kosten te 
dekken uit exploitatiebijdrage voor kansrijke woning-
bouwprojecten. 

3. Een incidenteel budget beschikbaar te stellen in 2023  
ad. € 50.000,- voor het uitvoeren van onderzoeken ten 
behoeve van de woningbouw taakstelling en dit te 
dekken uit verkoop Nieuwpoortslaan. 

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

 

T. van Nieuwkerk 38238-2022 

4. Vaststellen nadere regels Wijzigingsverordening 
Huisvestingsverordening Waterland 2020 

Besloten wordt: 
De nadere regels voor de Wijzigingsverordening 
Huisvestingsverordening Waterland 2020 vast te stellen. 
 

T. van Nieuwkerk 865-2023 

5. Voorstel benoeming de heer F. Kuipers nieuw lid 
adviesraad 

Besloten wordt: 
De heer F. Kuipers te benoemen tot lid van de Adviesraad 
Sociaal Domein (hierna: adviesraad) voor de doelgroep 
‘Participatiewet’ van 10 januari 2023 tot 10 januari 2027. 
 

R. Wolters 1144-2023 

 


