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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 
        

Vergadering gehouden op  23 augustus 2022    
   Week     34 
    
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 19 juli 2022, 
week 29 
 

Ongewijzigd vastgesteld. M. van der Weele  

2. Strategisch Informatieoverleg en Kwaliteitshandboek 
Informatiebeheer 

Besloten wordt: 
1.  In te stellen een Strategisch Informatieoverleg (SIO),  
     waarin zitting hebben: de gemeentesecretaris/algemeen 
     directeur, de directeur, de gemeentearchivaris/  
     directeur van het Waterlands Archief, de Teammanager  
     Bedrijfsvoering, de Informatiemanager, de Chief  
     Information Security Officer (CISO) en op afroep een 

specialist of inhoudelijke deskundige.  
2. Vast te stellen het Kwaliteitshandboek Informatiebeheer 

Gemeente Waterland. 
 

H. Scheepstra 25712-2022 
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3. Koop- en ontwikkelovereenkomst ontwikkeling woning-
bouwlocatie aan de Nieuwpoortslaan 49 in Monnickendam 

Besloten wordt: 
1. In te stemmen met het aangaan van de koop- en 

ontwikkelovereenkomst (hierna KOVK) met de initiatief-
nemer ten behoeve van de realisatie van 24 wooneen-
heden gelegen aan Nieuwpoortslaan 49 in 
Monnickendam, met dien verstande dat de overeen-
komst wordt aangepast op de volgende twee punten: 

    a. de zelfbewoningsplicht wordt opgelegd voor alle 
nieuwbouwwoningen;  

    b. de uitzonderingsmogelijkheid op de zelfbewonings-
plicht voor het verhuren van de woning met een 
maximale huur in het middensegment conform de nota 
grondbeleid, geldt alleen voor de vrije sector woningen.   

2. Wethouder Van Nieuwkerk te machtigingen tot het doen 
van ondergeschikte wijzigingen in de overeenkomst. 

 

T. van Nieuwkerk 25696-2022 

4. Integraal veiligheidsplan 2022-2025 Besloten wordt: 
1. In te stemmen met het Integraal veiligheidsplan 2022-

2025 gemeente Waterland.  
2. In te stemmen met het Raadsvoorstel Integraal veilig-

heidsplan 2022-2025 gemeente Waterland.  
3. In te stemmen met het Raadsbesluit Integraal veilig-

heidsplan 2022-2025 gemeente Waterland. 
4. Burgemeester Van der Weele te machtigen tot het 

aanbrengen van ondergeschikte wijzigingen in het 
raadsvoorstel en de bijbehorende bijlagen. 

 

M. van der Weele 25693-2022 

5. Instemmen met de beoogde urenuitbreiding van 20 uur 
per week schoolmaatschappelijk werk 

Besloten wordt: 
In te stemmen met de beoogde urenuitbreiding van 20 uur 
per week schoolmaatschappelijk werk. 
 

A. vd Weijenberg 25274-2022 
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6. Benoemen architect lid van de Monumenten- en 
Welstandscommissie Waterland 

Besloten wordt: 
1. Mevrouw A. Zeinstra, met terugwerkende kracht te 

benoemen tot architect lid van de Monumenten- en 
Welstandscommissie Waterland vanaf 1 januari 2022 
voor de duur van 3 jaar tot 1 januari 2025 en daarmee 
de benoeming van de heer N. Zimmermann in te 
trekken.  

2. In te stemmen met bijgaand raadsvoorstel ter 
benoeming van mevrouw A. Zeinstra als architect lid. 

 

A. vd Weijenberg 24628-2022 

7. Europese aanbesteding levering standaardsoftware 
licenties en diensten (software broker) 

Besloten wordt: 
1. In te stemmen met de offerteaanvraag Europese 

aanbesteding levering standaard-software licenties en 
diensten (software broker) en deze aanvraag in de markt 
zetten.  

2. De opdracht te gunnen aan de inschrijver met de 
economisch meest voordelige inschrijving, vastgesteld 
op basis van de beste prijs/ kwaliteitverhouding, mits 
deze aanbieding financieel past binnen het budget. 

3. In te stemmen met definitieve gunning aan de inschrijver 
die, binnen de voorwaarden en vereisten zoals gesteld in 
de offerteaanvraag, als winnaar uit de aanbesteding 
komt. 

 

H. Scheepstra 24429-2022 

8. Overeenkomst BeterBuren 2022-2025 Besloten wordt: 
In te stemmen met verlenging van de overeenkomst met 
BeterBuren tot en met 31 december 2025. 
 

M. van der Weele 24292-2022 

9. Wijziging mandaatregeling 2021 Besloten wordt: 
Vast te stellen de wijziging van de mandaatregeling 2021. 
 

M. van der Weele 23709-2022 
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10. Beslissing op bezwaar De Noord 7a, Ilpendam Besloten wordt: 
Het ingediende bezwaar tegen het besluit van 17 mei 2022 
waarmee een omgevingsvergunning is verleend voor het in 
gebruik nemen van een gedeelte van de loods door wonen, 
realiseren van een brandscheiding en aanpassen van de 
gevels op het perceel De Noord 7a te Ilpendam niet-
ontvankelijk te verklaren. 
 

T. van Nieuwkerk 25276-2022 

11. Beslissing op bezwaar Hoogedijk 31, Katwoude Besloten wordt: 
1. Het bezwaarschrift tegen de geweigerde omgevings-

vergunning voor het uitbreiden van een woning op het 
adres Hoogedijk 31 te Katwoude 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 25222-2022 

12. Beslissing op bezwaar Zonnepad 5, Monnickendam Besloten wordt: 
1. Het bezwaarschrift tegen de geweigerde omgevings-

vergunning voor het uitbreiden van het pand op het 
adres Zonnepad 5 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 motivering. 

 

T. van Nieuwkerk 25210-2022 
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13. Zienswijze ontwerpbegroting en uitvoeringsprogramma 
mobiliteit Vervoerregio Amsterdam 2022 

Besloten wordt: 
1. Kennis te nemen van de Ontwerpbegroting 2023-2026 

en het concept Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2023-
2031 van de Vervoerregio Amsterdam. 

2. De Raad voor te stellen een positieve zienswijze op 
beide stukken af te geven middels het raadsvoorstel en 
concept zienswijze brief. 

3. Wethouder Scheepstra te machtigen tot het aanbrengen 
van ondergeschikte wijzigingen in het raadsvoorstel en 
de bijbehorende bijlagen. 

 

H. Scheepstra 25974-2022 

 


