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

12 oktober 2021
41

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.

Onderwerp
Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 5 oktober
2021, week 40

Besluit
Ongewijzigd vastgesteld.

Portefeuillehouder
M.C. van der Weele

2.

Vaststellen Algemene Plaatselijke Verordening Waterland
2021

Besloten wordt:
M.C. van der Weele
1. In te stemmen met het concept voorstel en -besluit,
waarin de gemeenteraad wordt gevraagd tot vaststelling
van de Algemene Plaatselijke Verordening Waterland
2021.
2. Burgemeester Van der Weele te machtigen ondergeschikte wijzigingen aan te brengen in de raadsstukken.

30794-2021

3.

Zienswijze Bestuurscommissie Recreatieschap TwiskeWaterland

Besloten wordt:
1. In te stemmen met het raadsvoorstel (met bijbehorend
conceptraadsbesluit) waarin:
a. de raad in de gelegenheid wordt gesteld een zienswijze kenbaar te maken met betrekking tot het
instellen van een bestuurscommissie die zal
functioneren als werkgeverscommissie ten behoeve
van een Bestuursbureau voor de recreatieschappen
in Noord-Holland;

30712-2021
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H. Boland

Zaaknummer

No.

Onderwerp
Vervolg Zienswijze Bestuurscommissie Recreatieschap
Twiske-Waterland

Besluit
b. de raad voor te stellen, gelet op de wenselijkheid van
het instellen van een Bestuursbureau, geen gebruik
te maken van de mogelijkheid om bij het algemeen
bestuur van het Recreatieschap Twiske-Waterland
een zienswijze in te dienen met betrekking tot het
instellen van een bestuurscommissie ten behoeve
van een Bestuursbureau voor de recreatieschappen
in Noord-Holland.
2. Wethouder Boland te machtigen ondergeschikte
wijzingen aan te brengen in de raadsstukken.

Portefeuillehouder

Zaaknummer

4.

Zienswijze op de Ontwerp 1e partiele herziening
Omgevingsverordening Noord-Holland 2020 en Wijziging
werkingsgebieden Omgevingsverordening NH2020 ronde
2021

Besloten wordt:
1. In te stemmen met:
a) de inhoud van de concept-zienswijze op de Ontwerp
1e partiele herziening Omgevingsverordening NoordHolland 2020.
b) De gemeenteraad te informeren over de ingediende
zienswijze met raadsinformatiedocument 338-86.

A. vd Weijenberg

30969-2021

5.

Verordening Fysieke Leefomgeving (VFL)

Besloten wordt:
1. In te stemmen met de conceptraadsstukken en de
gemeenteraad voor te stellen om de Verordening
Fysieke Leefomgeving (VFL) vast te stellen.
2. Wethouder Van Eijk te machtigen ondergeschikte
wijzigingen aan te brengen in de raadsstukken.

T. van Eijk

31673-2021
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No.
6.

Onderwerp
Transitievisie Warmte gemeente Waterland

Besluit
Besloten wordt:
1. In te stemmen met het ter besluitvorming aan de raad
aanbieden van de Transitievisie Warmte Waterland
inclusief bijlagen bestaande uit infographics en de
enquêteresultaten.
2. In het stemmen met het raadsvoorstel en bijbehorend
conceptraadsbesluit.
3. Wethouder Boland te machtigen ondergeschikte
wijzigingen aan te brengen.

Portefeuillehouder
H. Boland

Zaaknummer
30928-2021

7.

De septembercirculaire 2021 van het gemeentefonds

Besloten wordt:
In te stemmen met het raadsinformatiedocument over de
effecten van de septembercirculaire 2021 van het
gemeentefonds.

H. Boland

31764-2021

8.

Weigering omgevingsvergunning te verlenen voor het
omzetten van bedrijfsgebouwen naar wonen,
Burgemeester Peereboomweg 6 en 8 Broek in Waterland

Besloten wordt:
T. van Eijk
1. Niet mee te werken aan het afwijken van het bestemmingsplan door middel van een afwijkingsprocedure
zoals bedoeld in artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 Wabo en
de aanvraag om omgevingsvergunning voor het omzetten van bedrijfsgebouwen naar twee vrijstaande
woningen op het adres Burgemeester Peereboomweg 6
en 8 te Broek in Waterland te weigeren.
2. De gemeenteraad voor te stellen in te stemmen met de
ontwerpweigering verklaring van geen bedenkingen
(Vvgb) (raadsvoorstel 385-3 en raadsbesluit 385-4).
3. Het ontwerpbesluit tot weigering van de omgevingsvergunning, samen met de ontwerpweigering Vvgb, ter
inzage te leggen zoals voorgeschreven in artikel 3.10
Wabo.
4. De onder 3 bedoelde weigering als definitieve weigering
aan te merken, indien er geen zienswijzen tegen het
voorgenomen besluit wordt ingediend.

28000-2021
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No.
9.

Onderwerp
Vaststellen (concept) Bestemmingsplan voor basisschool
De Verwondering

Besluit
Portefeuillehouder
Besloten wordt:
T. van Eijk
1. Met het raadsvoorstel (nr. 192-124) in te stemmen en de
raad voor te stellen om:
a) In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan
‘Monnickendam - Verwondering’, zoals vervat in het
GML-bestand: NL.IMRO.0852.BPKMOverwonder021on01’, met de bijbehorende bestanden en waarbij
voor de geometrische planobjecten gebruik is
gemaakt van een ondergrond welke is ontleend aan
BGT van juni 2020.
b) In te stemmen met het gebruik van de papieren versie,
zoals vervat in het pdf-bestand, om het
ontwerpbestemmingsplan vast te stellen.
c) In te stemmen met het ontwerpvaststellingsbesluit.
d) In te stemmen met de terinzagelegging van het
ontwerpbesluit.
e) De verwerking van de zienswijzen en de voorbereiding van de besluitvorming over de zienswijzen
over te laten aan het college.
f) Geen exploitatieplan vast te stellen.

Zaaknummer
30731-2021

10.

Verordening op de gemeentelijke Commissie Ruimtelijke
Kwaliteit gemeente Waterland 2021

Besloten wordt:
In te stemmen met de conceptraadsstukken en de
gemeenteraad voor te stellen om:
1. De Verordening op de gemeentelijke adviescommissie
Commissie Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Waterland
2021 vast te stellen.
2. Het Reglement van Orde op de gemeentelijke adviescommissie Commissie Ruimtelijke Kwaliteit gemeente
Waterland 2021 vast te stellen.

30981-2021
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A. vd Weijenberg

No.

Onderwerp
Vervolg Verordening op de gemeentelijke Commissie
Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Waterland 2021

Besluit
Portefeuillehouder
3. De bevoegdheid tot benoeming van de commissie te
delegeren aan het college van burgemeester en
wethouders.
4. Wethouder Van de Weijenberg te machtigen om ondergeschikte wijzigingen aan te brengen in de raadsstukken.

Zaaknummer

11.

Verwerking huishoudelijk restafval na 31-12-2022

Besloten wordt:
Tot het voornemen een aanvraag in te dienen voor deelname aan het samenwerkingsverband HVC en hiermee het
laten verwerken van het restafval door HVC.

31778-2021
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A. vd Weijenberg

