BESLUITENLIJST van het college van burgemeester en wethouders
Vergadering gehouden op

13 oktober 2020

Week

42

Aanwezig: K.S. Heldoorn, J. Kaars, B. ten Have, A.A. van Nieuwkerk, A.M.H. van de Weijenberg en E. Dijk, F. Schreutelkamp (bij agendapunt 03.02)

No.
1.

Onderwerp

Besluit

Portefeuillehouder

Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 6 oktober

Ongewijzigd vastgesteld.

K.S. Heldoorn

Omgevingsvergunning voor het realiseren van 5

Besloten wordt:

J. Kaars

woningen Havenstraat 28 Monnickendam

1. De ontwerp-omgevingsvergunning voor het realiseren

Zaaknummer

2020, week 41
2.

van 5 woningen aan de Havenstraat 28 te
Monnickendam ter inzage te leggen.
2. De gemeenteraad te vragen een ontwerp verklaring van
geen bedenkingen te verlenen.
3. De ontwerp omgevingsvergunning als definitief te
beschouwen als er geen zienswijzen tegen worden
ingediend.
4. Het ontwerpbesluit hogere waarde Wet geluidhinder
vast te stellen en conform het bepaalde in afdeling 3.4
van de Algemene wet bestuursrecht gedurende 6
weken ter inzage te leggen.
5. Het ontwerpbesluit hogere waarde Wet geluidhinder als
definitief te beschouwen als er geen zienswijzen
worden ingediend.
6. Een exploitatie- tevens planschadeovereenkomst aan
te gaan zoals bedoeld in artikel 6.12 lid 2 en 6 lid 1
Wet ruimtelijke ordening (Wro).
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No.
3.

Onderwerp

Besluit

Portefeuillehouder

Zaaknummer

Bestuurlijke samenwerkingsovereenkomst waterketen

Besloten wordt:

A. vd Weijenberg

21361-2020

Zaanstreek-Waterland en Noorderkwartier

1. In te stemmen met de ondertekening van de

T. van Nieuwkerk

21448-2020

Bestuurlijke samenwerkingsovereenkomst waterketen
Zaanstreek-Waterland 2021-2030.
2. In te stemmen met de ondertekening van de
Bestuurlijke samenwerkingsovereenkomst waterketen
Noorderkwartier 2021-2030.
3. Wethouder A. van de Weijenberg volmacht te verlenen
tot het ondertekenen van de Bestuurlijke samenwerkingsovereenkomsten waterketen ZaanstreekWaterland en Noorderkwartier.
4.

Aanbesteding Clientondersteuning Sociaal Domein

Besloten wordt:
1. In te stemmen met de meervoudig onderhandse
aanbesteding voor onafhankelijke cliëntondersteuning,
en de aanbestedingsdocumenten op TenderNed te
publiceren.
2. In te stemmen met het gunnen van de opdrachten aan
en het sluiten van een overeenkomst met de inschrijver
met de economisch meest voordelige inschrijving gelet
op de beste prijs-kwaliteit verhouding.
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No.
5.

Onderwerp

Besluit

Portefeuillehouder

Zaaknummer

Wijzigingsplan Oosterweg M 26 Purmer vrijgeven voor

Besloten wordt:

J. Kaars

21455-2020

het indienen van zienswijzen

1. Met het ontwerpwijzigingsplan ‘Purmer-Oosterweg

T. van Nieuwkerk

21495-2020

B. ten Have

21503-2020

M26’, als vervat in het GML-bestand:
NL.IMRO.0852BWLGPUoosterM26-on01, in te stemmen.
2. Met het gebruik van de papieren versie, vervat in het
pdf-bestand om het ontwerp wijzigingsplan vast te
stellen in te stemmen.
3. Als ondergrond van het ontwerp wijzigingsplan gebruik
te maken van LKI DD 3 juli 2019 en BGT DD 3 juli
2019, vastgelegd in het bestand:
o_NL.IMRO.0852.BWLGPUoosterM26-on01, in te
stemmen.
4. Geen exploitatieplan vast te stellen.
5. Het ontwerpwijzigingsplan ter inzage te leggen.
6. Het ontwerpwijzigingsplan en ontwerpvaststellingsbesluit als vastgesteld te beschouwen indien na afloop
van de inzagetermijn blijkt dat geen zienswijzen zijn
ingediend.
6.

Voortzetting overeenkomst Het Trefpunt

Besloten wordt:
Wegens het aflopen van de overeenkomst, in te stemmen
met het aangaan van een nieuwe huurovereenkomst met
dorpshuis Het Trefpunt.

7.

Beslissing op bezwaar tegen vergunningen aan

Besloten wordt:

hondenuitlaatservices

Het bezwaar van de heer K.J. Wiersema tegen de
verleende vergunningen aan de hondenuitlaatservices
niet-ontvankelijk verklaren.
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No.
8.

Onderwerp

Besluit

Portefeuillehouder

Zaaknummer

Herziening subsidieregelgeving gemeente

Besloten wordt:

T. van Nieuwkerk

21507-2020

B. ten Have

21538-2020

1. In te stemmen met het raadsvoorstel over de Algemene
subsidieverordening gemeente Waterland 2021 (hierna:
verordening) en deze verordening vast te laten stellen
door de raad.
2. Vast te stellen de Uitvoeringsregeling subsidies
gemeente Waterland 2021 (hierna: uitvoeringsregeling)
onder het voorbehoud van vaststelling van de
verordening ad 1 door de raad.
3. De uitvoeringsregeling ter kennisname door te zenden
aan de raad.
4. De Adviesraad Sociaal Domein (hierna: Adviesraad) te
informeren over de wijzigingen in de subsidieregelgeving.

5. Wethouder Van Nieuwkerk wordt gemachtigd
ondergeschikte wijzigingen aan te brengen.
9.

Fusie OPSO-SPOOR

Besloten wordt:
1. De gemeenteraad voor te stellen goedkeuring te
verlenen aan het besluit van de Colleges van Bestuur
van OPSO en SPOOR tot het aangaan van een juridische
fusie als bedoeld in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
en
2. De gemeenteraad voor te stellen goedkeuring te
verlenen aan het besluit van het college van bestuur
van SPOOR tot wijziging van de statuten van SPOOR als
gevolg van de fusie.

pagina 4 van 5

No.

Onderwerp

Besluit

Portefeuillehouder

Zaaknummer

10.

Ledenraadpleging arbeidsvoorwaardennota VNG 2021

Besloten wordt:

T. van Nieuwkerk

21567-2020

T. van Nieuwkerk

21626-2020

1. In te stemmen met de concept arbeidsvoorwaardennota
2021 vanuit de VNG en WSGO.
2. De gemeentesecretaris te mandateren de stem uit te
brengen.
11.

Gedeeltelijke kwijtschelding huur De Waegh

Besloten wordt:
1. In te stemmen met het voorstel van De Waegh hen
tegemoet te komen, door, in lijn met recente
gerechtelijke uitspraken, 1/3 van de huur kwijt te
schelden voor de periode maart 2020 tot en met mei
2020 (wegens de toen gedwongen sluiting van De
Waegh).
2. De raad hierover te informeren in de tweede tranche
coronamaatregelen (december).
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