BESLUITENLIJST van het college van burgemeester en wethouders
Vergadering gehouden op

08 juni 2021

Week

23

Aanwezig: M.C. van der Weele, A.A. van Nieuwkerk, A.M.H. van de Weijenberg, A. van Dijk en E. Dijk

No.
1.

Onderwerp

Besluit

Portefeuillehouder

Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 1 juni

Ongewijzigd vastgesteld.

M.C. van der Weele

Wijzigingsverordening Huisvestingsverordening nieuwe

Besloten wordt:

T. van Nieuwkerk

woonruimteverdeling

In te stemmen met het raadsvoorstel ‘vaststellen

Zaaknummer

2021, week 22
2.

Wijzigingsverordening Huisvestingsverordening nieuwe
woonruimteverdeling’, met als belangrijkste punten:
a)

Implementatie van het op 25 maart 2021 door de
gemeenteraad aangenomen Beleidsvoorstel voor
een nieuwe woonruimteverdeling ‘Een sociale
huurwoning zoeken verandert.

b)

Aanpassing van het artikel ‘Voorrang (mede)
vanwege lokale binding.

c)

Inwerkingtreding van het besluit op een nader
door het college van B&W te bepalen tijdstip.
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15725-2021

No.
3.

Onderwerp

Besluit

Portefeuillehouder

Ontwerp bestemmingsplan Monnickendam - Noordeinde

Besloten wordt:

A. van de Weijenberg 17157-2021

Zaaknummer

80-86

De raad voor te stellen om:
1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan
‘Monnickendam - Noordeinde 80-86’ als vervat in het
GML-bestand: NL.IMRO.0852.BPKMnoordeinde8086on01.
2. In te stemmen met het gebruik van de papieren versie
om het ontwerpbestemmingsplan vast te stellen.
3. Als ondergrond van het ontwerpbestemmingsplan
gebruik te maken van de BGT van december 2019.
4. Een ontwerpvaststellingsbesluit te nemen.
5. De verwerking van de zienswijzen en de voorbereiding
van de besluitvorming over de zienswijzen over te laten
aan het college.
6. Geen exploitatieplan vast te stellen.
7. Wethouder Van de Weijenberg gemandateerd wordt
ondergeschikte wijzigingen aan te brengen in de
raadsstukken.

4.

Beslissing op bezwaar last onder dwangsom van diverse

Besloten wordt:

A. van de Weijenberg 16806-2021

overtredingen

1. Het bezwaar tegen de last onder dwangsom
ontvankelijk, maar ongegrond te verklaren.
2. Het advies van de Adviescommissie voor de bezwaarschriften Waterland onder aanvulling van de motivering
over te nemen.
3. Het bestreden besluit in stand te laten.

5.

Beantwoording vragen jaarrekening 2020

Besloten wordt:

A . van Dijk

In te stemmen met de inhoud van de Beantwoording
vragen Jaarstukken 2020.
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17124-2021

No.
6.

Onderwerp

Besluit

Portefeuillehouder

Zaaknummer

GGD Begroting 2022

Besloten wordt:

T. van Nieuwkerk

17602-2021

T. van Nieuwkerk

17614-2021

1. In te stemmen met het raadsvoorstel en de bijbehorende (positieve) zienswijze over de begroting 2022 van
de Gemeenschappelijke Regeling GGD ZaanstreekWaterland.
2. Wethouder Van Nieuwkerk gemandateerd wordt ondergeschikte wijzigingen aan te brengen in de raadsstukken.
7.

Deelnemen aan de landelijke VNG-aanbesteding GT

Besloten wordt:

Mobiel 3

In te stemmen met het verlenen van machtiging/volmacht
aan de VNG, om de aanbesteding “GT Mobiele
Communicatie 3” uit te voeren en alle noodzakelijke
beslissingen te nemen, zoals genoemd in het
“Aanmeldingsformulier Gemeente GT Mobiele
Communicatie 3 v1.0” (zie bijlage 1).

8.

Bodembeleid - PFAS werkwijze dijkverzwaring

Besloten wordt:

A. van de Weijenberg 16907-2021

Markermeerdijken

In te stemmen met de brief van Omgevingsdienst IJmond
met beoordeling en akkoord op de voorgestelde werkwijze voor toepassing van PFAS houdende grond in de aan
te passen Markermeerdijken binnen de gemeente
Waterland.
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