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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 
        

Vergadering gehouden op  4 oktober 2022    
   Week     40 
    
Aanwezig: M. van der Weele, T. van Nieuwkerk, A. van de Weijenberg, H. Scheepstra, R. Wolters en E. Dijk 
 
 
 

No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder Zaaknummer 

1. Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 27 
september 2022, week 39  
 

Gewijzigd vastgesteld. M. van der Weele  

2. Verlengen huurovereenkomst gemeente met Alliantie 
Markermeerdijken 

Besloten wordt: 
De verhuur van de grond nabij Hoogedijk 2 te Katwoude 
aan Alliantie Markermeerdijken te verlengen voor een 
periode van 1 jaar vanaf 1 januari 2023. 
 

T. van Nieuwkerk 29226-2022 

3. Delegatiebesluit Omgevingswet Waterland 2022 Besloten wordt: 
1. De raad voor te stellen het Delegatiebesluit 

Omgevingswet Waterland 2022 te nemen waarin de 
raadsbevoegdheid voor het wijzigen van bepaalde delen 
van het omgevingsplan en de bevoegdheid voor het 
nemen van een besluit ter voorbereiding van een 
wijziging van het omgevingsplan, wordt gedelegeerd aan 
het college van burgemeester en wethouders. 

2. In te stemmen met het raadsvoorstel 338-103 en het 
conceptbesluit 338-104. 

 

T. van Nieuwkerk 29369-2022 
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4. Mandaat en volmacht Zaanstad WEB Besloten wordt: 
In te stemmen met de volmacht en het mandaat voor de  
Europese aanbesteding van de Wet educatie en 
beroepsonderwijs (WEB), uit te voeren door gemeente 
Zaanstad. In de bijlage staan de volgende beslispunten: 
1. Aan het college van burgemeester en wethouders 

respectievelijk de burgemeester van de gemeente 
Zaanstad mandaat c.q. volmacht te verlenen tot het 
Europees aanbesteden van de voorziening formele 
leertrajecten ter bestrijding van laaggeletterdheid, 
inclusief het nemen van de bij de aanbesteding 
behorende besluiten waaronder het besluiten tot de 
voorlopige - en definitieve gunning. 

2. Aan het college van burgemeester en wethouders 
respectievelijk de burgemeester van de gemeente 
Zaanstad mandaat c.q. volmacht te verlenen om, in het 
geval van een juridisch geschil in verband met de 
Europese aanbesteding van de voorziening formele 
leertrajecten ter bestrijding van laaggeletterdheid, 
verweer te voeren. De kosten van het verweer worden 
evenredig verdeeld over de samenwerkende gemeenten. 
Indien het een zaak betreft met een kennelijk aanmerke-
lijk financieel of rechtspositioneel belang, oefent het 
college/burgemeester van de gemeente Zaanstad deze 
bevoegdheid niet uit dan na verkregen  instemming van 
de mandaat/volmachtgever. Het college/burgemeester 
van de gemeente Zaanstad is in dat geval wel bevoegd 
om vooruitlopend hierop zo nodig voorlopig verweer, 
hoger beroep of cassatie in te stellen. 

3. Het toestaan van het verlenen van ondermandaat en 
ondervolmacht door het college van burgemeester en 
wethouders/burgemeester van de gemeente Zaanstad 
aan medewerkers van de gemeente Zaanstad. 

 
 

A. vd Weijenberg 29176-2022 
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5. Cofinanciering tranche 3 noodfonds provincie culturele 
instellingen 

Besloten wordt: 
Een bijdrage van € 1.976,- beschikbaar te stellen uit de 
reserve COVID-19 om de financiële schade van het Marker 
Museum te compenseren. 
 

M. van der Weele 29540-2022 

 6. (Her) benoeming en ontslag leden bezwaarschriften-
commissie 

Besloten wordt: 
1. De heer mr. T.M. van Gorsel te benoemen als lid van de 

Adviescommissie voor de bezwaarschriften Waterland. 
2. De heer mr. R.K. Dijksterhuis eervol te ontslaan als lid 

van de Adviescommissie voor de bezwaarschriften 
Waterland. 

3. Akkoord te gaan met het herbenoemen van de heren  
mr. F. Arents, drs. D.J. van Vliet L.L.M. en ing. M. Klazema 
voor de nieuwe raadsperiode 2022-2026. 

 

M. van der Weele 29160-2022 

7. Besluit Bindend Adviesrecht Omgevingswet Waterland 
2022 

Besloten wordt: 
1. De raad voor te stellen om het Besluit Bindend 

Adviesrecht Omgevingswet Waterland 2022 vast te 
stellen zodat het adviesrecht als bedoeld in artikel 
16.15a lid b onder 1 Omgevingswet van  toepassing is op 
de in het besluit opgenomen buitenlandse omgevings-
planactiviteiten. 

2. In te stemmen met het raadsvoorstel 338-100 en het 
conceptbesluit 338-104. 

 

T. van Nieuwkerk 29626-2022 



 
 

  pagina 4 van 5 

No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder Zaaknummer 

8. Besluit Aanwijzing Verplichte Participatie Omgevingswet 
Waterland 2022 

Besloten wordt: 
1. De raad voor te stellen het ‘Besluit Aanwijzing Verplichte 

Participatie Omgevingswet Waterland 2022’ waarin 
gevallen worden aangewezen waarbij participatie van en 
overleg met derden verplicht is voordat een aanvraag 
om omgevingsvergunning voor een buitenplanse 
omgevingsplanactiviteit waarvoor het college bevoegd 
gezag is, kan worden ingediend. 

2. In te stemmen met het raadsvoorstel 338-105 en het 
conceptbesluit 338-106. 

 

T. van Nieuwkerk 29733-2022 

9. Wijziging ondergeschikte aard omgevingsvergunning 
Cornelis Roelestraat 26 BiW en n.a.v. de heroverweging in 
bezwaar 

Besloten wordt: 
Voor de verleende omgevingsvergunning voor het 
realiseren van een nokverlegging en het plaatsen van een 
dakkapel in het voordakvlak op het adres Cornelis 
Roelestraat 26 te Broek in Waterland n.a.v. de herover-
weging in bezwaar een ondergeschikte wijziging toe te 
passen. 
 

T. van Nieuwkerk 28429-2022 

10. Jaarverslag van de bezwaarschriftencommissie Waterland 
2021 

Besloten wordt: 
1. Het jaarverslag van de Adviescommissie voor de 

bezwaarschriften ter kennisgeving aan te nemen en ter 
informatie aan de Raad te zenden door middel van het 
informatiedocument. 

2. Bij de gemeente Zaanstad onder de aandacht brengen 
dat uit de besluiten duidelijk moet blijken waarom een 
medisch advies is opgevraagd wanneer door een 
algemene weigeringsgrond geen urgentie zou moeten 
worden verleend. 

 

M. van der Weele 25927-2022 
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 Vervolg Jaarverslag van de bezwaarschriftencommissie 
Waterland 2021 

3. Externe partijen die gemandateerd zijn om een regeling 
voor ons uit te voeren te informeren over onze werk-
wijze dat bij een negatief besluit contact opgenomen 
wordt met de aanvrager(s) alvorens het besluit toe te 
sturen. 

4. Burgemeester Van der Weele te machtigen onder-
geschikte wijzigingen aan te  brengen in het raads-
informatiedocument. 

 

  

11. Jaarrapportage Informatieveiligheid en Privacy 2021 Besloten wordt: 
1. De Jaarrapportage Informatieveiligheid en Privacy 2021 

vast te stellen. 
2. Deze jaarrapportage en de vermelde bijlagen via het 

raadsinformatiedocument met de Raad te delen. 
3. De Raadsleden via de griffie inzagemogelijkheid te geven 

in de achterliggende Vertrouwelijke documenten door 
het maken van een afspraak via de griffie met de  

    Informatiemanager en/of CISO (Chief Information 
Security Officer).  

4. Burgemeester Van der Weele te machtigen onder-
geschikte wijzigingen aan te brengen in het raads-
informatiedocument. 

 

M. van der Weele 27432-2022 

12. Nieuw aanwijzingsbesluit parkeerschijfzone Waterland 
2022 

Besloten wordt: 
Dat het aanwijzingsbesluit van 4 oktober 2022 ter 
vervanging is van het besluit van 30 augustus 2022. 
Met de kanttekening dat de tekst van dit besluit juridisch 
juist is, anders geldt de besluittekst: 
1. Aanwijzingsbesluit van 30 augustus te laten vervallen. 
2. In te stemmen met nieuw aanwijzingsbesluit. 
 

H. Scheepstra 29352-2022 

 


