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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 
        

Vergadering gehouden op  8 maart 2022  
   Week     10  
    
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 1 maart 
2022, week 9  
 

Ongewijzigd vastgesteld. M.C. van der Weele  

2. Uitgangspunten bij HHNK wegenoverdracht door 
gemeenten Waterland, Edam-Volendam, Landsmeer, 
Wormerland, en Purmerend 

Besloten wordt: 
In te stemmen met de gezamenlijke gemeentelijke 
uitgangspunten bij een mogelijke overdracht van HHNK-
wegen aan de gemeenten Waterland, Edam-Volendam, 
Landsmeer, Wormerland, en Purmerend. 
 

A vd Weijenberg 4300-2022 

3. Weigering aanvraag omgevingsvergunning Burgemeester 
Peerdeboomweg 6-8 

Besloten wordt: 
1. In te stemmen met de beantwoording van de ingekomen 

zienswijze tegen het ontwerpbesluit inhoudende de 
weigering om een omgevingsvergunning te verlenen 
voor het omzetten van bedrijfsgebouwen naar twee 
vrijstaande woningen op het adres Burgemeester 
Peereboomweg 6 en 8 te Broek in Waterland. 

2. De beantwoording van de zienswijze, evenals de 
zienswijze zelf aan de gemeenteraad voor te leggen ter 
besluitvorming en de gemeenteraad voor te stellen de 
vvgb definitief te weigeren. 

3. De aanvraag om omgevingsvergunning definitief te 
weigeren. 

 

T. van Eijk 4868-2022 
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4. Transitie belastingsoftware Besloten wordt: 
1. Af te wijken van het inkoopbeleid bij de transitie naar 

het SAAS pakket van Centric Belastingen. 
2. In te stemmen met de opdracht aan Centric Belastingen. 
3. Een investeringskrediet van € 130.500,-- vrij te geven 

vanuit de middelen van het strategisch informatieplan 
en die ter beschikking te stellen voor de investering in de 
Centric Belasting applicatie. 

 

T. van Nieuwkerk 7825-2022 

5. Vaststellen schadeloosstelling dansschool i.h.k.v. project 
Galgeriet 

Besloten wordt: 
In te stemmen met:  
het aangaan van een overeenkomst inzake opzegging 
huurovereenkomst onder opschortende voorwaarden met 
de dansschool. 
 

T. van Eijk 7855-2022 

 


