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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 
        

Vergadering gehouden op  21 december 2021   
   Week     51 
    
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 14 
december 2021, week 50 
 

Ongewijzigd vastgesteld. M.C. van der Weele  

2. MRA Verstedelijkingsconcept versie 3 (eindversie) Besloten wordt: 
1. Kennis te nemen van de informatiebrief waarin het 

bestuurlijk Kernteam MRA Verstedelijkingstrategie de 
raad en uw college verzoekt het MRA Verstedelijkings-
concept versie 3 (eindversie) te onderschrijven. 

2. Kennis te nemen van de Nota van beantwoording 
wensen en opvattingen MRA Verstedelijkingsconcept 
versie 2. 

3. Het MRA Verstedelijkingsconcept versie 3 (eindversie) te 
onderschrijven. 

4. In te stemmen met de inhoud van het raadsvoorstel 
waarin de raad wordt verzocht het Verstedelijkings-
concept versie 3 (eindversie) te onderschrijven. 

5. In te stemmen met het concept-raadsbesluit waarin de 
raad wordt voorgesteld de Verstedelijkingsconcept 
versie 3 (eindversie) te onderschrijven. 

 

M.C. van der Weele 38811-2021 
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3. Voorstel tot deelname aan ROM InWest Besloten wordt: 
1. In te stemmen met deelname aan het ROM InWest. 
2. Dit voorgenomen besluit voor te leggen aan de raad voor 

wensen en bedenkingen, zoals verwoord in het 
raadsinformatiedocument. 

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

 

H. Boland 39351-2021 

4. Collegevoorstel HR21 (Functiehuis) Besloten wordt: 
Te kiezen voor HR21 als het nieuwe functiewaarderings-
systeem. 
 

T. van Nieuwkerk 39148-2021 

5. Energiebesparingsakkoord PNH Besloten wordt: 
1. In te stemmen met de intentieovereenkomst 

Energiebesparingsakkoord Noord-Hollandse Bedrijven 
2022-2025 (het Akkoord) ten aanzien van het realiseren 
van wettelijke energiebesparing bij bedrijven. 

2. Wethouder Van de Weijenberg te machtigen om deze 
intentieovereenkomst namens het college van B&W te 
ondertekenen. 

3. Omgevingsdienst IJmond (ODIJmond) voor de aan haar 
gemandateerde taken een plan van uitvoering uit te 
laten werken voor de periode 2022-2025 voor de 
gemeente Waterland, waarin invulling wordt gegeven 
aan deze intentieovereenkomst op basis van het reeds 
uitgewerkte Werkplan Energiebesparingsakkoord PNH. 

 

A. vd Weijenberg 39063-2021 
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 Vervolg Energiebesparingsakkoord PNH 4. De ambtelijke organisatie in samenwerking met 
ODIJmond de subsidieaanvraag voor de uitvoerings-
regeling Subsidie Energiebesparing bij Bedrijven 2022-
2025 (SEB) aan te laten vragen voor de gemeente 
Waterland. 

5. Na beschikking van de Subsidie Energiebesparing bij 
Bedrijven 2022-2025, € 26.642,- voor de periode van  

    4 jaar, deze middelen over te maken naar ODIJmond 
voor de uitvoering van het plan. 

 

  

6. Kerkplein 11 Broek in Waterland Besloten wordt: 
1. Kennis te nemen van de brief d.d. 4 oktober 2021, 

waarin wordt verzocht twee omgevingsvergunningen in 
te trekken. 

2. Kennis te nemen van het gespreksverslag d.d. 10 novem-
ber 2021, waarin is ingegaan op de intrekkingsbrief zoals 
genoemd onder 1. 

3. De omgevingsvergunning voor het splitsen van de 
woning in twee wooneenheden, Z-2017-237, en de 
omgevingsvergunning voor het wijzigen van de erf-
afscheiding, Z-2019-042, in te trekken. 

4. De bezwaren gericht tegen de omgevingsvergunning 
voor het wijzigen van de erfafscheiding, Z-2019-042, niet 
ontvankelijk te verklaren wegens het ontbreken van 
procesbelang doordat de omgevingsvergunning 
(bestreden besluit) wordt ingetrokken. 

 

T. van Eijk 39175-2021 
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7. Beantwoording raadsvragen en nota van wijziging APV 
2021 

Besloten wordt: 
1. In te stemmen met beantwoording raadsvragen over 

voorstel tot vaststellen Algemene plaatselijke 
verordening Waterland 2021. 

2. In te stemmen met de Nota van wijziging van het 
voorstel tot vaststellen Algemene plaatselijke 
verordening Waterland 2021 en deze samen met het 
gewijzigd raadsbesluit voor te leggen aan de gemeente-
raad. 

3. Burgemeester Van der Weele te machtigen om 
ondergeschikte wijzigingen aan te brengen in de 
raadsstukken. 

 

M.C. van der Weele 39761-2021 

8. Beslissing op bezwaar last onder dwangsom Besloten wordt: 
1. Het bezwaar tegen de last onder dwangsom ontvankelijk, 

maar ongegrond te verklaren. 
2. Het bestreden besluit gedeeltelijk te herroepen. 
3. Het advies d.d. 15 juli 2021 van de Adviescommissie voor 

de bezwaarschriften Waterland onder aanvulling en  
     afwijking van de motivering over te nemen. 
 

A. vd Weijenberg 39719-2021 

9. Ledenraadpleging principeakkoord Besloten wordt: 
1. In te stemmen met het principeakkoord voor de CAO 

gemeenten 2021-2022. 
2. Gemeentesecretaris te machtigen namens het college 

instemming te verlenen. 
 

T. van Nieuwkerk 39664-2021 

10. Allonge koop- en ontwikkelovereenkomst 
Woningbouwlocatie Stiereveld te Watergang 

Besloten wordt: 
In te stemmen met de allonge koop- en ontwikkel-
overeenkomst woningbouwlocatie Stiereveld te 
Watergang. 
 

T. van Eijk 39677-2021 
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11. Vaststellen Integraal Huisvestingsplan 2021-2037 
Gemeente Waterland 

Besloten wordt: 
1. Het voorliggende Integraal Huisvestingsplan Gemeente 

Waterland 2021-2037 vast te stellen en het karakter van 
het IHP te bepalen op richtinggevend en informatief. 

2. De schoolbesturen van CPOW en Opspoor een financiële 
bijdrage van maximaal 35% tot een maximum van  
€ 68.250,- te verstrekken voor verbetering van de 
ventilatie in de schoolgebouwen van de Binnendijk  
(6 lokalen), Overhaal (3 lokalen) en mogelijk de 
Rietlanden en deze bijdrage te dekken ten laste van de 
Coronareserve. 

3. De raad voorstellen om: 
     a.  scenario II als ambitie vast te stellen voor de realisatie 

van het Integraal Huisvestingsplan 2021-2037 
Gemeente Waterland en; 

     b.  de noodzakelijke middelen voor realisatie van 
ambitieniveau II te bepalen op de lasten zoals in de 
jaarschijven 2022-2025 van de begroting verwerkt en 
met ingang van 2026 te fixeren op een maximale 
structurele last van € 529.990,- en; 

     c.   een kapitaal- of bestemmingsreserve onderwijs-
huisvesting in te stellen en daarin middelen te 
doteren bestaande uit het verschil tussen de 
vastgestelde/gefixeerde last en de daadwerkelijke 
lasten vanaf kalender-/begrotingsjaar2023. 

4. De raad daarnaast voor te stellen om nieuwe aanspraken 
voor de scholen op de voorziening onderwijshuisvesting, 
1e inrichting meubilair en leermiddelen, te baseren op 
basis van de leerlingaantallen op 1 oktober 2019 en dit in 
de eerstvolgende wijziging van de verordening voor-
zieningen huisvesting onderwijs Gemeente Waterland te 
verwerken. 

 

H. Boland 39763-2021 
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12. Besluit tot brief met opzegging overeenkomst tussen 
AEB en Waterland 

Besloten wordt: 
1. De ‘Overeenkomst betreffende het aanbieden en (laten) 

verwerken van huishoudelijk restafval en soortgelijk 
afval van de Gemeente [naam]’, zoals aangegaan met de 
gemeente Amsterdam, Afval Energie Bedrijf, thans AEB 
Exploitatie B.V., inclusief het ‘Addendum huishoudelijk 
afval scheidingsinstallatie’, aangegaan met AEB 
Exploitatie B.V., voor 31 december 2021 op te zeggen. 
De opzegging gaat dan in per 1 januari 2023, onder de 
voorwaarde dat als het aandelenbelang van de 
gemeente Amsterdam in het AEB per die datum niet aan 
een private partij (niet zijnde een aanbestedende dienst) 
is verkocht, de gemeente de mogelijkheid heeft de 
opzegging in te trekken. 

2. Het aan AEB Exploitatie B.V. verleende uitsluitend recht 
als bedoeld in artikel 2.24, aanhef en onder a van de 
Aanbestedingswet 2012, in te trekken per gelijke datum, 
eveneens onder de voorwaarde zoals in besluitpunt 1 
genoemd. 

3. Aan AEB Exploitatie B.V. een optie tot verlengde dienst-
verlening onder gelijkluidende voorwaarden als 
opgenomen in de Overeenkomst en het Addendum ter 
instemming, wegens omstandigheden thans niet te 
voorzien, voor te stellen. 

4. Wethouder Van de Weijenberg te machtigen eventuele 
ondergeschikte tekstuele wijzigingen in de brief aan te 
brengen. 

 

A. vd Weijenberg 38993-2021 

13. Collegevoorstel incidentele subsidie Besloten wordt: 
Een incidentele subsidie toe te kennen van € 2.000,- aan 
het Historisch Genootschap Katwoude voor het ontwik-
kelen van een buitenboek. 
 

T. van Nieuwkerk 39972-2021 
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14. Evaluatie gemeenschappelijke regelingen Waterlands 
Archief & Vervoerregio 

Besloten wordt: 
In te stemmen met evaluatie GR WA & GR vervoerregio 
zoals verwoord in bijgaand RID. 
 

T. van Nieuwkerk 33997-2021 

15. Evaluatie tweede jaar uitvoering groenvisie 2020-2024 Besloten wordt: 
1. In te stemmen met de Evaluatie tweede jaar uitvoering 

groenvisie 2020-2024. 
2. De raad te informeren over de Evaluatie door middel van 

het raadsinformatiedocument. 
 

A. vd Weijenberg 39897-2021 

 


