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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 
        

Vergadering gehouden op 16 november 2021    
   Week    46 
    
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 9 november 
2021, week 45 
 

Ongewijzigd vastgesteld. M.C. van der Weele  

2. Verordening afvalstoffenheffing 2022 Besloten wordt: 
1. Met de Verordening afvalstoffenheffing 2022 in te 

stemmen. 
2. Met het raadsvoorstel in te stemmen. 
 

H. Boland 32274-2021 

3. Verordening reinigingsheffing 2022 Besloten wordt: 
1. Met de Verordening reinigingsheffing 2022 in te 

stemmen.  
2. Met het raadsvoorstel in te stemmen. 
 

H. Boland 32276-2021 

4. Verordening hondenbelasting 2022 Besloten wordt: 
1. Met de Verordening hondenbelasting 2022 in te 

stemmen.  
2. Met het raadsvoorstel in te stemmen. 
 

H. Boland 32280-2021 

5. Verordening toeristenbelasting 2022 Besloten wordt: 
1. Met de Verordening toeristenbelasting 2022 in te 

stemmen. 
 2. Met het raadsvoorstel in te stemmen. 
 

H. Boland 32282-2021 
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6. Verordening watertoeristenbelasting 2022 Besloten wordt: 
1. Met de Verordening watertoeristenbelasting 2022 in te 

stemmen. 
2. Met het raadsvoorstel in te stemmen. 
 

H. Boland 32284-2021 

7. Verordening markt- en standplaatsgelden 2022 Besloten wordt: 
1. Met de Verordening markt- en standplaatsgelden 2022 

in te stemmen. 
2. Met het raadsvoorstel in te stemmen. 
 

H. Boland 32288-2021 

8. Verordening precariobelasting 2022 Besloten wordt: 
1. Met de Verordening precariobelasting 2022 in te 

stemmen. 
2. Met het raadsvoorstel in te stemmen. 
 

H. Boland 32292-2021 

9. Verordening lijkbezorgingsrechten 2022 Besloten wordt: 
1. Met de Verordening lijkbezorgingsrechten 2022 in te 

stemmen. 
2. Met het raadsvoorstel in te stemmen. 
 

H. Boland 32294-2021 

10. Verordening forensenbelasting 2022 Besloten wordt: 
1. Met de Verordening forensenbelasting 2022 in te 

stemmen. 
2. Met het raadsvoorstel in te stemmen. 
 

H. Boland 32296-2021 

11. Verordening parkeerbelasting 2022 Besloten wordt: 
1. Met de Verordening parkeerbelasting 2022 in te 

stemmen. 
2. Met het raadsvoorstel in te stemmen.  
3. Wethouder Boland te machtigen ondergeschikte 
wijzigingen aan te brengen in de raadsstukken. 
 

H. Boland 32298-2021 



 
 

  pagina 3 van 5 

No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder Zaaknummer 

12. Verordening leges 2022 Besloten wordt: 
1. Met de Verordening op de heffing en invordering van 

leges 2022 in te stemmen. 
2. Met het raadsvoorstel in te stemmen. 
3. Wethouder Boland te machtigen ondergeschikte 

wijzigingen aan te brengen in de raadsstukken. 
 

H. Boland 32300-2021 

13. Verordening haven- kade- en liggelden 2022 Besloten wordt: 
1. Met de Verordening haven-, kade- en liggelden 2022 in 

te stemmen.  
2. Met het raadsvoorstel in te stemmen. 
 

H. Boland 32286-2021 

14. Vaststellen invoering Waterlandse sportprijs Besloten wordt: 
1. Invoeren van een Jaarlijkse “Waterlandse sportprijs” ter 

waarde van € 500,-, uit te reiken aan een inwoner van 
Waterland of een Waterlandse sportvereniging. 

2. Vaststellen routing sportprijs Waterland. 
3. Vaststellen dat de sportprijs jaarlijks wordt uitgereikt 

door een lid van het college. 
4. Sportprijs in 2021 uit te reiken aan de Waterlandse 

touwtrekvereniging. 
5. Wethouder Boland te machtigen ondergeschikte 

wijzigingen aan te brengen. 
 

H. Boland 34195-2021 

15. Beroep op verjaring grond achter Wittewerf 10 Marken Besloten wordt: 
1. Instemmen met het door de eigenaren van Wittewerf 10 

te Marken ingeroepen beroep op bevrijdende verjaring. 
2. Meewerken aan het opmaken en inschrijven in het 

Kadaster van een notariële akte van verjaring. 
 

T. van Nieuwkerk 34897-2021 
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16. Omgevingsvergunning voor het realiseren van twee 
vrijstaande woningen in plaats van twee-onder-een-
kapwoningen op het adres Dorpsstraat 32 AB in 
Ilpendam 

Besloten wordt: 
1. De ontwerpomgevingsvergunning voor het voor het 

realiseren van twee vrijstaande woningen in plaats van 
twee-onder-een-kapwoningen op het adres Dorpsstraat 
32 AB in Ilpendam ter inzage te leggen. 

2. De gemeenteraad voor te stellen in te stemmen met de 
ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven 
(raadsvoorstel 375-7 en raadsbesluit 375-8). 

3. De ontwerpomgevingsvergunning samen met de 
ontwerpverklaring van geen bedenkingen van de raad 
ter inzage te leggen zoals voorgeschreven in artikel 3.10 
van de Wabo. 

4. De ontwerpomgevingsvergunning als definitief te 
beschouwen als geen zienswijzen worden ingediend. 

 

T. van Eijk 35449-2021 

17. Beschikking op bezwaar Besloten wordt: 
1. Het bezwaar ontvankelijk te verklaren. 
2. De bezwaren ongegrond te verklaren en het bestreden 

besluit in stand te laten. 
 

T. van Nieuwkerk 35043-2021 
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18. Exploitatieovereenkomst Kebolocatie Broek in 
Waterland 

Besloten wordt: 
1. In te stemmen met de concept exploitatieovereenkomst 

voor de herontwikkeling van de Kebolocatie, waarbij de 
tekst inzake ‘de Wooncompagnie’ wordt gewijzigd in 
‘een toegelaten instelling’ en waarbij de artikelen over 
alter-natieven (bij geen overeenkomst tussen de 
toegelaten instelling en ontwikkelaar) komen te 
vervallen. 

2. De portefeuillehouder te machtigen om zo nodig 
ondergeschikte wijzigingen in de overeenkomst aan te 
brengen. 

3. Zo spoedig mogelijk over te gaan tot ondertekening van 
de overeenkomst. 

4. De gemeenteraad op de hoogte te stellen van de over-
eenkomst via het bijgevoegde raadsinformatie-
document. 

5. Wethouder Van Eijk te machtigen ondergeschikte 
wijzigingen aan te brengen in de exploitatieovereen-
komst. 

 

T. van Eijk 34274-2021 

 


