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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 
        

Vergadering gehouden op  5 september 2022    
   Week     36 
    
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 30 augustus 
2022, week 35 
 

Ongewijzigd vastgesteld. M. van der Weele  

2. Wijziging GR Waterlands Archief Besloten wordt: 
1. In te stemmen met het raadsvoorstel- en besluit  
    waarbij de raad, op grond van artikel 1, tweede en derde 
    lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen wordt  
    gevraagd om toestemming te verlenen aan het college  
    om in te stemmen met de wijziging van de gemeen-  
    schappelijke regeling Waterland Archief.  
2. Na verkregen toestemming de brief te sturen aan het 

bestuur van het Waterlands Archief waarin wordt 
ingestemd met de wijziging. 

 

M. van der Weele 25665-2022 

3. Beslissing op bezwaar op invorderingsbeschikking last 
onder dwangsom 

Besloten wordt: 
1. Het advies van de Adviescommissie voor de bezwaar-

schriften Waterland over te nemen. 
2. De bezwaarschriften tegen de last onder dwangsom 

ontvankelijk, maar ongegrond te verklaren. 
3. Het besluit in stand te laten onder aanvulling van de 

motivering. 
 

A. vd Weijenberg 26518-2022 
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No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder Zaaknummer 

4. Afwijzing verlenging begunstingstermijn van opgelegde 
lasten onder dwangsom 

Besloten wordt: 
Het verzoek van verlenging van de begunstigingstermijnen 
af te wijzen door middel van een brief. 
 

A. vd Weijenberg 26767-2022 

5. Inkoop ondergrondse (pers)containers Besloten wordt: 
1. In te stemmen met de Europese Openbare aanbesteding 

van ondergrondse (pers)containers ten behoeve van de 
afvalinzameling. 

2. In te stemmen met het gunnen van de opdracht aan de 
inschrijver met de beste prijs- kwaliteitsverhouding. 

 

H. Scheepstra 26878-2022 

6. Beslissing op bezwaar Houtrib 108 te Monnickendam Besloten wordt: 
1. Het bezwaarschrift tegen de verleende omgevings-

vergunning voor het maken van een plantenbak met 
achterwand op het adres Houtrib 108 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 en het verzoek tot 
proceskostenvergoeding af te wijzen. 

 

T. van Nieuwkerk 26482-2022 

7. Beslissing op bezwaar Smidsteeg 4 te Monnickendam Besloten wordt: 
1. Het bezwaarschrift tegen de verleende omgevings-

vergunning voor het plaatsen van zonnepanelen op het 
adres Smidsteeg 4 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. 
 

T. van Nieuwkerk 26494-2022 

8. 1e behandeling begroting 2023 Besloten wordt: 
De begroting 2023 in eerste aanleg te bespreken. 
 

R. Wolters 26759-2022 

 


