
 
 

  pagina 1 van 2 

BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 
        

Vergadering gehouden op  14 juni 2022    
   Week     24 
    
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 7 juni 2022, 
week 23 
 

Ongewijzigd vastgesteld. M. van der Weele  

2. Wijziging Financiële verordening 2022 Besloten wordt: 
1. In te stemmen met het wijzigen van de Financiële 

verordening gemeente Waterland 2022. 
2. De gewijzigde Financiële verordening gemeente 

Waterland 2022 vast te laten stellen door de raad. 
3. Wethouder Boland te machtigen ondergeschikte 

wijzigingen aan te brengen in de raadsstukken. 
 

C. Boland 17082-2022 

3. Beslissing op bezwaar urgentie Besloten wordt: 
1. Het advies van de Adviescommissie voor de bezwaars-

chriften Waterland over te nemen. 
2. Het bezwaar ontvankelijk maar ongegrond te verklaren 

en het primaire besluit tot weigering van de aanvraag 
om urgentie in stand te laten. 

 

T. van Nieuwkerk 17828-2022 
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No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder Zaaknummer 

4. Beslissing op bezwaar Kalversteeg 2 te Monnickendam Besloten wordt: 
1. De bezwaarschriften tegen de geweigerde omgevings-

vergunning voor het wijzigen van de bedrijfsbestemming 
naar woonbestemming op het adres Kalversteeg 2 te 
Monnickendam ontvankelijk maar ongegrond te 
verklaren. 

2. Het advies van de Adviescommissie voor de bezwaar-
schriften Waterland over te nemen. 

3. De beschrijving van de aanvraag aan te passen en het 
besluit voor het overige in stand te laten. 

 

Th. van Eijk 18137-2022 

5. Jaarverantwoording kinderopvanginspecties 2021 Besloten wordt: 
1. De Jaarverantwoording Kinderopvang 2021 vast te 

stellen. 
2. De Jaarverantwoording Kinderopvang 2021 te laten 

verzenden naar de lnspectie van het Onderwijs. 
3. Middels de conceptbrief de raad te informeren over de 

Jaarverantwoording Kinderopvang 2021. 
4. Wethouder Van de Weijenberg te machtigen om 

ondergeschikte wijzigingen aan te brengen in het 
raadsinformatiedocument. 

 

A. vd Weijenberg 18228-2022 

6. GGD Begroting 2023 Besloten wordt: 
1. In te stemmen met het raadsvoorstel en de bijbehorende 

(positieve) zienswijze over de begroting 2023 van de 
Gemeenschappelijke Regeling GGD Zaanstreek-
Waterland. 

2. Wethouder Van Nieuwkerk te machtigen om onder-
geschikte wijzigingen aan te brengen in het 
raadsvoorstel. 

 

T. van Nieuwkerk 18301-2022 

 


