BESLUITENLIJST van het college van burgemeester en wethouders
Vergadering gehouden op
Week

22 februari 2022
8

Aanwezig: M.C. van der Weele, A.A. van Nieuwkerk, A.M.H. van de Weijenberg, Th. Van Eijk, H. Boland en P. Verkroost
Afwezig (m.k.): E. Dijk

No.
1.

Onderwerp
Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 15 februari
2022, week 7

Besluit
Gewijzigd vastgesteld.

Portefeuillehouder
M.C. van der Weele

Zaaknummer

2.

Beslissing op bezwaar Woudweeren 21 WS te Broek in
Waterland

Besloten wordt:
1. De bezwaarschriften tegen de verleende omgevingsvergunning voor het realiseren van een waterwoning op
het adres Woudweeren 21 WS te Broek in Waterland
ontvankelijk maar ongegrond te verklaren.
2. Het advies van de Adviescommissie voor de bezwaarschriften Waterland over te nemen.
3. Het bestreden besluit in stand te laten.

T. van Eijk

5264-2022

3.

Incidentele subsidies 1e tranche 2022

Besloten wordt:
T. van Nieuwkerk
1. Een incidentele subsidie toe te kennen van € 2.500,- voor
een jongerenparticipatie-initiatief voor het realiseren
van fitnesstoestellen op een publieke buitenlocatie in
Ilpendam. Subsidietraject loopt via Jongerenwerk/Sociaal
Cultureel Centrum de Bolder.
2. Een incidentele subsidie toe te kennen van € 1.750,- aan
de Stichting Broeker Gemeenschap voor het organiseren
van een kunstroute in Broek in Waterland.
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5146-2022

No.

Onderwerp
Vervolg Incidentele subsidies 1e tranche 2022

Besluit
3. Een incidentele subsidie toe te kennen van € 2.500,- aan
de Stichting Broeker Kerk voor het organiseren van een
tentoonstelling rond de Helden van de kerk.
4. Een incidentele subsidie toe te kennen van € 2.500,- aan
de Stichting Purmer 400 jaar voor het organiseren van
een bedrijvenmiddag.

Portefeuillehouder

Zaaknummer

4.

Subsidieaanvraag versterken maatschappelijke sector

Besloten wordt:
1. In te stemmen met het gebruikmaken van de subsidieregeling van de Provincie voor het Versterken
Maatschappelijke Sector Noord-Holland 2021-2022
waarbij voor lokale maatschappelijke organisaties
subsidie wordt aangevraagd.
2. In te stemmen met de reservering van 35% van het
subsidiebedrag uit het corona-budget van gemeente
Waterland om te voldoen aan de eis van cofinanciering.

T. van Nieuwkerk

4940-2022

5.

Verjaring Rielant 77

Besloten wordt:
T. van Nieuwkerk
1. In te stemmen met het door de eigenaren van Rielant 77
te Monnickendam ingeroepen beroep op bevrijdende
verjaring.
2. Mee te werken aan het inschrijven in het Kadaster van
een notariële akte van verjaring.

3833-2022

6.

Beslissing op bezwaar Havenbuurt 35 Marken

Besloten wordt:
T. van Eijk
1. Het bezwaarschrift tegen de geweigerde omgevingsvergunning voor het plaatsen van zonnepanelen op het
achterdakvlak op het adres Havenbuurt 35 op Marken
ontvankelijk maar ongegrond te verklaren.
2. Het advies van de Adviescommissie voor de bezwaarschriften Waterland over te nemen.
3. Het bestreden besluit in stand laten, met aanpassing van
het zijdakvlak naar achterdakvlak.

756-2022
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No.
7.

Onderwerp
Beslissing op bezwaar Akkerstraat 7 Marken

Besluit
Besloten wordt:
1. Het bezwaarschrift tegen de verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van een berging op het
adres Akkerstraat 7 op Marken ontvankelijk maar
ongegrond te verklaren.
2. Het advies van de Adviescommissie voor de bezwaarschriften Waterland over te nemen.
3. Het bestreden besluit in stand laten.

Portefeuillehouder
T. van Eijk

Zaaknummer
770-2022

8.

Vervangen Kademuur Marken Zereiderpad (Kerkbuurt)

Besloten wordt:
1. In te stemmen met de offerteaanvraag voor het
vervangen van de kademuur Marken Zereiderpad
(Kerkbuurt) en het versturen van de offerteaanvraag
naar de geselecteerde aannemers.
2. De opdracht voor deelname aan het bouwteam, onder
voorbehoud dat de Raad het benodigde krediet beschikbaar stelt, te gunnen aan de economische meest voordelige inschrijver voor het vervangen van de kademuur
en damwand aan het Zereiderpad (Kerkbuurt).

A. vd Weijenberg

4122-2022

9.

Marktconformiteitstoets

Besloten wordt:
Onder artikel 2.5 van de algemene wet bestuursrecht de
marktconformiteitstoets vertrouwelijk ter inzage te leggen
bij de Griffie.

T. van Eijk

--
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