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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 
        

Vergadering gehouden op  3 mei 2022  
   Week     17 
    
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 19 april 
2022, week 16  
 

Gewijzigd vastgesteld. M.C. van der Weele  

2. Aanvraag subsidie, wegens exploitatie verlies, voor 
huurder van sportcafé 't Spil 

Besloten wordt: 
In te stemmen met compensatie van het exploitatietekort 
2021 van sportcafé ’t Spil voor een bedrag van € 16.557,-, 
welke ten laste wordt gebracht van de coronareserve. 
 

C.H. Boland 7243-2022 

3. Beheerplan buitensport 2022 - 2042 Besloten wordt: 
1. In te stemmen met sportbeheerplan en meer jaren 

renovatieschema buitensport. 
2. In te stemmen met het uitwerken van een voorstel de 

opbouw van de huur buitensportvelden aan te passen. 
3. In te stemmen met voornemen geen andere sportvelden 

van Waterlandse verenigingen (zowel financieel als 
onderhoud technisch) over te nemen. 

4. Verzoek van verenigingen om het beheer sportvelden 
(gedeeltelijk) van gemeente over te nemen, op het 
gebruik van een eerste robotmaaier na, af te wijzen. 

 

C.H. Boland 1901-2022 



 
 

  pagina 2 van 3 

No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder Zaaknummer 

 Vervolg Beheerplan buitensport 2022 - 2042 5. De raad voor te stellen de voorziening op te heffen en 
naar de algemene reserve te verplaatsen. 

     5.1 van deze voorziening € 249.775,- in een nieuwe 
reserve te plaatsen; 

     5.2 De raad voor te stellen van deze voorziening   
€ 225.568,- in een nieuwe voorziening te plaatsen; 

     5.3 De raad voor te stellen jaarlijks € 54.084,- in de 
nieuwe voorziening te plaatsen; 

     5.4 In te stemmen om voor nog niet afgeschreven 
toplaag kunstgrasveld € 24.207,- ten laste te brengen 
van de nieuwe reserve; 

     5.5 Kredieten beschikbaar te stellen voor het in stand 
houden van de huidige sportfaciliteiten, conform de lijst 
vanuit het sportbeheerplan. 

6. Wethouder Boland te machtigen aanpassingen aan te 
brengen in de raadsstukken. 

 

  

4. Aanbesteding dyslexiezorg bovenregionaal Besloten wordt: 
1. In te stemmen met het behouden van de huidige vorm 

van bovenregionale inkoop en contractering van 
dyslexiezorg. 

2. In te stemmen met het voorstel om de gemeente 
Amsterdam te mandateren en volmacht te verlenen om 
namens de gemeente Waterland de aanbesteding van 
de inkoop van dyslexiezorg voor de gemeente Zaanstad 
uit te voeren. 

3. In te stemmen met het verlenen van mandaat aan de 
teammanager sociaal domein om in het bovenregionaal 
directeurenoverleg de inkoopdocumenten vast te 
stellen. 

 

T. van Nieuwkerk 13711-2022 
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5. Jaarrekening 2021 Besloten wordt: 
1.  In te stemmen met de Jaarrekening 2021. 
2.  In te stemmen met het raadsvoorstel Jaarrekening 2021. 

C.H. Boland 12311-2022 

6. Voorjaarsnota 2022 Besloten wordt: 
1.  In te stemmen met de Voorjaarsnota 2022. 
2.  In te stemmen met het raadsvoorstel Voorjaarsnota 

2022. 
3.  Wethouder Boland te machtigen ondergeschikte 

wijzigingen aan te brengen in de raadsstukken. 
 

C.H. Boland 13793-2022 

7. Zienswijze Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Besloten wordt: 
1. In te stemmen met het raadsvoorstel en conceptbesluit, 

waarin de raad wordt gevraagd een positieve zienswijze 
vast te stellen op de ontwerpbegroting 2023 van de 
Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. 

2. In te stemmen met de concept-zienswijze, zoals 
verwoord in bijgaande brief. 

3. Kennis te nemen van de jaarstukken 2021. 
4. Burgemeester Van der Weele te machtigen 

ondergeschikte wijzigingen aan te brengen in de 
raadsstukken. 

 

M.C. van der Weele 14225-2022 

8. Beslissing op bezwaar Houtrib 108 te Monnickendam Besloten wordt: 
1. Het bezwaarschrift tegen het besluit dat de werkzaam-

heden voor het plaatsen van een plantenbak met achter-
wand vergunningsvrij kunnen worden uitgevoerd 
ontvankelijk te verklaren. 

2. Het primaire besluit dat de werkzaamheden vergun-
ningsvrij kunnen worden uitgevoerd te herroepen. 

3. Een omgevingsvergunning te verlenen voor het plaatsen 
van een plantenbak met achterwand op het adres 
Houtrib 108 te Monnickendam. 

T. van Eijk 9272-2022 

 


