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

8 februari 2022
6

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 1 februari
2022, week 5

Besluit
Ongewijzigd vastgesteld.

Portefeuillehouder
M.C. van der Weele

Beslissing op bezwaar Kerkstraat 25 te Monnickendam

Besloten wordt:
T. van Eijk
1. De bezwaarschriften tegen de verleende omgevingsvergunning voor het uitbreiden van het woonhuis aan de
achtergevel en het wijzigen van de voorgevel alsmede
het gebruik van het achtererf voor ‘Wonen’ op het adres
Kerkstraat 25 te Monnickendam 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 onder correctie
van de bijbehorende tekening.
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Zaaknummer

2518-2022

No.
3.

Onderwerp
Offerteaanvraag zaaksysteem

Besluit
Portefeuillehouder
Besloten wordt:
T. van Nieuwkerk
1. De offerte-aanvraag zaaksysteem goed te keuren en in te
stemmen met het in de markt zetten van de aanvraag.
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 gereserveerde 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.

Zaaknummer
2974-2022

4.

Beslissing op bezwaar Kerkstraat 7 te Monnickendam

Besloten wordt:
1. De bezwaarschriften tegen de verleende omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden van een
bijbehorend bouwwerk op het adres Kerkstraat 7 te
Monnickendam 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 onder aanvulling
van de motivering.

T. van Eijk

3039-2022

5.

Eindrapportage 2021, begroting en jaarplannen 2022
portefeuillehoudersoverleggen van de regio ZaanstreekWaterland

Besloten wordt:
1. Kennis te nemen van de inhoudelijke- en financiële
eindrapportage 2021 van de portefeuillehoudersoverleggen (PHO’s) van de regio Zaanstreek-Waterland.
2. Kennis te nemen van de jaarplannen 2022 van de
portefeuillehoudersoverleggen van de regio ZaanstreekWaterland.
3. In te stemmen met de begroting voor regionale
projecten 2022.

M.C. van der Weele

3533-2022
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No.
6.

Onderwerp
Financiële verordening 2022 - aangepast

Besluit
Besloten wordt:
Met de gewijzigde versie van de Financiële verordening
gemeente Waterland 2022 in te stemmen.

Portefeuillehouder
H.C. Boland

Zaaknummer
3266-2022

7.

Oprichting stichting risicobeheer veiligheidsregio's

Besloten wordt:
De raad, middels het raadsvoorstel, te adviseren geen
wensen en bedenkingen ter kennis te brengen aan het
Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio ZaanstreekWaterland inzake de oprichting van de Stichting
Risicobeheer Veiligheidsregio’s.

M.C. van der Weele

3509-2022

8.

In te stemmen met het Convenant Toerisme Marken

Besloten wordt:
1. In te stemmen met het Convenant Toerisme Marken.
2. De Raad middels het raadsinformatiedocument nader te
informeren.

H.C. Boland

1097-2022

9.

Addendum Samenwerkingsovereenkomst IBA-beheer –
gelijke verdeling beheerkosten

Besloten wordt:
1. In te stemmen met het aangaan van het “Addendum
Samenwerkingsovereenkomst IBA beheer – gelijke
verdeling beheerkosten”.
2. De burgemeester volmacht te laten verlenen aan
wethouder A.M.H. van de Weijenberg voor het ondertekenen van het “Addendum Samenwerkingsovereenkomst IBA-beheer – gelijke verdeling
beheerkosten”.

A. vd Weijenberg

38311-2021
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No.
10.

Onderwerp
Samenwerkingsovereenkomst uitfaseren IBA-beheer

Besluit
Portefeuillehouder
Besloten wordt:
A. vd Weijenberg
1. In te stemmen met de te ondertekenen Samenwerkingsovereenkomst uitfaseren IBA-beheer.
2. De burgemeester volmacht te laten verlenen aan
wethouder A.M.H. van de Weijenberg voor het ondertekenen van de Samenwerkingsovereenkomst uitfaseren
IBA-beheer.
3. Het in dit advies begrootte (project)budget voor het
uitfaseren van het IBA-beheer vanuit de voorziening
riolering te voteren.
4. Op grond van de Samenwerkingsovereenkomst
uitfaseren IBA-beheer mandaat te verlenen aan
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK)
om, namens burgemeester en wethouders van de
gemeente Waterland, het regionale inkoopproces te
begeleiden volgens de inkoopstrategie van de HHNK, van
aanbesteding tot en met de noodzakelijke voorlopige- en
definitieve gunningsbeslissingen.
5. De gemeenteraad te informeren via een raadsinformatiedocument.

Zaaknummer
326-2022

11.

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst tijdelijke
(Rijks) Impulsregeling Klimaatadaptatie werkregio
Samenwerking Klimaatadaptatie Noorderkwartier

Besloten wordt:
1. In te stemmen met de samenwerkingsovereenkomst
tijdelijke Impulsregeling Klimaatadaptatie werkregio
Samenwerking Klimaatadaptatie Noorderkwartier.
2. De burgemeester te machtigen de portefeuillehouder
Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie, bovengenoemde samenwerkingsovereenkomst te laten
ondertekenen.

39852-2021
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A. vd Weijenberg

No.
12.

Onderwerp
Vaststellen Verordening Fysieke Leefomgeving

Besluit
Besloten wordt:
In te stemmen met het gewijzigde raadsbesluit voor de
Verordening Fysieke Leefomgeving (VFL) en deze z.s.m. via
de griffie aan de raad te zenden.

Portefeuillehouder
T. van Eijk

Zaaknummer
3824-2022

13.

Vaststelling APV 2021

Besloten wordt:
In te stemmen met het gewijzigde raadsbesluit voor de
Algemene Plaatselijke Verordeningen en deze z.s.m. via de
griffie aan de raad te zenden.

M.C. van der Weele

3800-2022
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