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

19 oktober 2021
42

Aanwezig: M.C. van der Weele, A.A. van Nieuwkerk, A.M.H. van de Weijenberg, Th. Van Eijk, T. van den Berg
Afwezig (m.k.): H. Boland en E. Dijk

No.
1.

Onderwerp
Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 12 oktober
2021, week 41

Besluit
Ongewijzigd vastgesteld.

Portefeuillehouder
M.C. van der Weele

2.

Ondertekening 'Eenzijdige Intentieverklaring Klimaatbestendige nieuwbouw MRA en provincie Noord-Holland'

Besloten wordt:
A. vd Weijenberg
1. In te stemmen met de ‘Eenzijdige Intentieverklaring
Klimaatbestendige nieuwbouw MRA en provincie NoordHolland’, en de bijbehorende afspraken.
2. De portefeuillehouder Duurzaamheid, Milieu en
Energietransitie te machtigen de ‘Eenzijdige Intentieverklaring Klimaatbestendige nieuwbouw MRA en Noord
Holland’ te ondertekenen op grond van het concept
volmacht-besluit.
3. De raad te informeren via het raadsinformatiedocument.

29569-2021

3.

Verhuur ruimte ’t Spil 19

Besloten wordt:
1. In te stemmen met het verhuren van een ruimte van
219 m2 in ’t Spil 19, tegen een huurprijs van € 728,78
per maand, aan fysiopraktijk Ooster Ee te
Monnickendam.
2. Hiertoe de als bijlage 1 bij het advies gevoegde huurovereenkomst te ondertekenen.

31105-2021
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T. van Nieuwkerk

Zaaknummer

No.
4.

Onderwerp
Voorstel af te wijken van het Inkoopbeleid bij de aanschaf
van Plan- en regelsoftware voor Team Ruimte

Besluit
Besloten wordt:
Akkoord te gaan met het afwijken van het Inkoopbeleid bij
de aanschaf van Plan- en regelsoftware voor Team Ruimte.

Portefeuillehouder
T. van Nieuwkerk

Zaaknummer
31202-2021

A. vd Weijenberg

30419-2021

5.

Besluit anticiperen Verzamelwet hersteloperatie toeslagen Besloten wordt:
Het Besluit anticiperen Verzamelwet hersteloperatie
toeslagen vast te stellen.

6.

Begrotingswijziging Omgevingsdienst IJmond 2022

Besloten wordt:
A. vd Weijenberg
1. Kennis te nemen van de begrotingswijziging 2022
Omgevingsdienst IJmond.
2. De Gemeenteraad voor te stellen in te stemmen met de
begrotingswijziging 2022 Omgevingsdienst IJmond en dit
via de brief als zienswijze in te dienen bij het Dagelijks
Bestuur van de Omgevingsdienst IJmond.
3. De gewijzigde bijdragen met de voorjaarsnota te
verwerken in de gemeentelijke begroting 2022.

32183-2021

7.

Gedeeltelijke kwijtschelding erfpacht Mirror Paviljoen

Besloten wordt:
In te stemmen met het kwijtschelden van 1/3 van de
verschuldigde pacht van Mirror Paviljoen over de periode
van 15 oktober 2020 tot 28 april 2021.

32514-2021
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T. van Nieuwkerk

No.
8.

Onderwerp
Gedogen verruimde terrassen in verband met het
coronavirus

Besluit
Besloten wordt:
1. De gedoogde verruimde terrassen in verband met
corona ook nog toe te staan voor:
- winterterrassen van 1 november 2021 tot 1 maart
2022;
- zomerterrassen van 1 maart 2022 tot en met
31 oktober 2022.
2. Voor de gedoogde terrassen in 2021 en 2022 geen
precario in rekening te brengen.
3. Voor de volgende jaren te onderzoeken of en onder
welke voorwaarden voor langere termijn medewerking
kan worden verleend aan de verruimde terrassen.

9.

Intrekken geweigerde omgevingsvergunning en n.a.v. de
heroverweging in bezwaar een omgevingsvergunning te
verlenen

Besloten wordt:
T. van Eijk
1. De geweigerde omgevingsvergunning voor het realiseren
van een uitbouw, het plaatsen van een dakkapel in het
voordakvlak en het wijzigen van de zijgevel op het adres
Oosteinde 2 te Broek in Waterland in te trekken.
2. Voor het aangepaste plan n.a.v. de heroverweging in
bezwaar een omgevingsvergunning te verlenen voor het
realiseren van een uitbouw, het plaatsen van een
dakkapel in het voordakvlak en het wijzigen van de
zijgevel op het adres Oosteinde 2 te Broek in Waterland.

32325-2021

10.

Mandaatregeling 2021

Besloten wordt:
M.C. van der Weele
1. Kennis te nemen van het positieve advies van de
Ondernemingsraad.
2. Vast te stellen de Mandaatregeling gemeente Waterland
2021, met inachtneming van het advies van de
Ondernemingsraad.

30813-2021
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Portefeuillehouder
M.C. van der Weele

Zaaknummer
31552-2021

No.
11.

Onderwerp
Reactiebrief op brief provincie inzake regionale samenwerking Zaanstreek-Waterland

Besluit
Besloten wordt:
1. In te stemmen met de regionale reactiebrief aan de
provincie inzake regionale samenwerking ZaanstreekWaterland.
2. Akkoord te gaan met het raadsvoorstel en conceptraadsbesluit waarin de raad wordt gevraagd in te
stemmen met deze reactiebrief.
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Portefeuillehouder
M.C. van der Weele

Zaaknummer
32741-2021

