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

23 november 2021
47

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.
1.

2.

Onderwerp
Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 16
november 2021, week 46

Besluit
Ongewijzigd vastgesteld.

Portefeuillehouder
M.C. van der Weele

Zaaknummer

Collegevoorstel Bijzondere dagen 2022

Besloten wordt:
1. Toe te kennen als betaalde verlofdag:
• Goede Vrijdag 15 april 2022
• Bevrijdingsdag (donderdag 5 mei 2022)
2. De avondopenstelling niet te verplaatsen naar een
andere datum in verband met sluiting op:
• Bevrijdingsdag 5 mei 2022 (donderdag)
• Hemelvaartsdag 26 mei 2022 (donderdag)

T. van Nieuwkerk

34626-2021
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No.
3.

Onderwerp
Vaststellen bestemmingsplan "Monnickendam,
Noordeinde 80-86'

Besluit
Portefeuillehouder
Besloten wordt:
T. van Eijk
met het raadsvoorstel in te stemmen en om:
1. het bestemmingsplan ‘Monnickendam - Noordeinde
80-86’ als vervat in het GML-bestand:
NL.IMRO.0852.BPKMnoordeinde8086-va01 vast te
stellen;
2. in te stemmen met het gebruik van de papieren versie
om het bestemmingsplan vast te stellen;
3. als ondergrond van het bestemmingsplan gebruik te
maken van de BGT van december 2019;
4. geen exploitatieplan vast te stellen;
5. het te nemen vaststellingsbesluit bekend te maken;
6. het afhandelen van de vervolgprocedure en het recht op
het eventueel indienen van beroep over te laten aan het
college.

Zaaknummer
34778-2021

4.

Dashboard Galgeriet, stand van zaken

Besloten wordt:
Kennis te nemen van het dashboard Galgeriet.

T. van Eijk

36413-2021

5.

Voorstel tot opleggen van lasten onder dwangsom en
invordering van verbeurde dwangsommen

Besloten wordt:
1. Lasten onder dwangsom op te leggen aan overtreder(s)
1, 2 en 3.
2. Indien noodzakelijk invorderingsbeschikking ter inning
dwangsommen op te leggen aan overtreder(s) 1, 2 en 3.

A. vd Weijenberg

36444-2021
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No.
6.

Onderwerp
Ontwerpbestemmingsplan Woningbouw Sportcomplex
Marken, ontwerp-geurgebiedsvisie Marken, de ontwerpverordening geurhinder en veehouderij Waterland 2021 en
Beeldkwaliteitplan Marken

Besluit
Portefeuillehouder
Besloten wordt:
T. van Eijk
De raad voor te stellen om:
1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan
‘Woningbouw sportcomplex Marken’, als vervat in het
GML-bestand: NL.IMRO.0852.BPKMAwoningbouwspoon01.
2. In te stemmen met het gebruik van de papieren versie
om het bestemmingsplan vast te stellen.
3. Als ondergrond van het bestemmingsplan gebruik te
maken van de BGT van 28 juli 2020.
4. Een ontwerpvaststellingsbesluit te nemen.
5. De verwerking van de zienswijzen en de voorbereiding
van de besluitvorming over de zienswijzen over te laten
aan het college.
6. Geen exploitatieplan vast te stellen.
7. In te stemmen met de geurgebiedsvisie Marken.
8. In te stemmen met de verordening geurhinder en
veehouderij Waterland 2021.
9. In te stemmen met het Beeldkwaliteitsplan Ontwikkeling
Marken.

Zaaknummer
36119-2021

7.

Verordening rioolheffing 2022

Besloten wordt:
1. Met de Verordening rioolheffing 2022 in te stemmen.
2. Met het raadsvoorstel in te stemmen.

H. Boland

32278-2021

8.

Verordening onroerende zaakbelasting 2022

Besloten wordt:
H. Boland
1. Met de Verordening onroerende zaakbelasting 2022 in te
stemmen.
2. Met het raadsvoorstel in te stemmen.

32302-2021
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No.
9.

Onderwerp
Verordening roerende zaakbelasting 2022

Besluit
Besloten wordt:
1. Met de Verordening belastingen op roerende woon- en
bedrijfsruimten 2022 in te stemmen.
2. Met het raadsvoorstel in te stemmen.

Portefeuillehouder
H. Boland

Zaaknummer
32304-2021

10.

Afwijken van het inkoopbeleid adviesaanvragen
duurzaamheidsfonds

Besloten wordt:
Af te wijken van het Inkoopbeleid en in te stemmen met
het voeren van een enkelvoudige onderhandse inkoopprocedure t.b.v. het continueren van de externe
adviesaanvragen aangaande het duurzaamheidsfonds.

A. vd Weijenberg

35420-2021

11.

Aankoop Hoogkamplaan 3 t/m 15

Besloten wordt:
T. van Eijk
1. In te stemmen met de aankoop van de jongerenwoningen Hoogkamplaan 3 t/m 15.
2. Uw besluit te bevestigen richting de bestuursvoorzitter
van Woonzorg NL, conform de bijgevoegde conceptbrief.
3. Zo spoedig mogelijk een koopovereenkomst met
Woonzorg NL te sluiten.
4. De gemeenteraad op de hoogte te stellen van de overeenstemming, conform het raadsinformatiedocument.
5. Wethouder Van Eijk te machtigen ondergeschikte
wijzigingen aan te brengen in het raadsinformatiedocument.
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No.
12.

Onderwerp
Ondertekening Samenwerkingsconvenant en
Privacyprotocol Zorg en Veiligheidshuis

Besluit
Besloten wordt:
1. De volgende documenten te bekrachtigen:
- Samenwerkingsconvenant “Convenant 2021
Samenwerking tussen ketenpartners in Zorgen
Veiligheidshuis Zaanstreek-Waterland”.
- Het Privacyprotocol “Privacyprotocol 2021 Integrale
Veiligheid en Complexe MultiProblematiek Zorg- en
Veiligheidshuis Zaanstreek-Waterland.
- Bijlage 6 bij het Privacy Protocol 2021 protocol:
Formulier art 20 Wpg Beslissing.
- Bijlage 8 bij het SamenwerkingsConvenant 2021:
Addendum.
- Samenwerkingsovereenkomst voor door ZonMw
gefinancierde projecten.
2. De genoemde documenten namens het college te laten
ondertekenen door de burgemeester.
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Portefeuillehouder
M.C. van der Weele

Zaaknummer
36595-2021

