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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 

        

Vergadering gehouden op  18 mei 2021  

   Week     20 

    

Aanwezig: M.C. van der Weele, A.A. van Nieuwkerk, A.M.H. van de Weijenberg, A. van Dijk en E. Dijk 

 

 

 

No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder Zaaknummer 

1. Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 11 mei 

2021, week 19 

 

Ongewijzigd vastgesteld. M.C. van der Weele  

2. Behandelen klacht (stichting bewonersbelangen 

Oranjewijk) 

Besloten wordt: 

1. De klacht van de stichting bewonersbelangen 

Oranjewijk (hierna: de stichting) ongegrond te 

verklaren. 

2. Akkoord te gaan met de conceptbrief aan de stichting 

bewonersbelangen Oranjewijk. 

3. Burgemeester Van der Weele te machtigen onder-

geschikte wijzigingen aan te brengen in de brief. 

 

M.C. van der Weele 14716-2021 

3. Koopovereenkomst grond nabij Wagengouw 12 te Broek 

in Waterland 

Besloten wordt: 

1. In te stemmen met het verkopen van twee stukken 

grond ter grootte van in totaal circa 62 m2 nabij 

Wagengouw 12 te Broek in Waterland. 

2. In te stemmen met een verkoopprijs van € 10.465,66,- 

(zijnde € 211,43 per m2 en € 105,71 m2). 

 

T. van Nieuwkerk 15060-2021 
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4. Uitgangspunten opstellen Nota Grondbeleid Besloten wordt: 

1. Kennis te nemen van het advies Nota Grondbeleid 

2021.  

2. In te stemmen met de uitgangspunten voor de nota 

grondbeleid uit hoofdstuk 2 van het advies fase 1 Nota 

Grondbeleid 2021.  

3. De onderwerpen kostenverhaal, maximale verkoop 

prijs sociale woningen nader uit te werken.  

4. In een informele raadsbijeenkomst de raad te 

informeren over de conceptnota grondbeleid. 

 

T. van Nieuwkerk 15056-2021 

5. Zienswijze begroting 2022 en begrotingswijziging 2021 

GR Twiske-Waterland 

Besloten wordt: 

1. In te stemmen met het raadsvoorstel waarin een 

zienswijze op de begrotingswijziging 2021 en de 

programmabegroting 2022 wordt gegeven, inhoudende 

dat deze geen aanleiding geven tot een inhoudelijke 

reactie.  

2. De jaarstukken Twiske-Waterland voor kennisgeving 

aan te nemen. 

 

A. van Dijk 15087-2021 

6. Jaarverslag en jaarrekening 2020 en ontwerp-

programmabegroting 2022 Waterland Archief 

Besloten wordt: 

1. Het jaarverslag en de jaarrekening 2020 voor kennis-

geving aan te nemen en via de ingekomen stukken ter 

kennis te brengen aan de raad.  

2. In te stemmen met het raadsvoorstel, waarin een 

positieve zienswijze op de ontwerpbegroting 2022 

Waterlands Archief wordt gegeven. 

3. Burgemeester Van der Weele wordt gemachtigd 

ondergeschikte wijzigingen aan te brengen in de 

raadsstukken. 

 

M.C. van der Weele 12345-2021 
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7. Voorstel tot wijziging van de Algemene Plaatselijke 

Verordening Waterland 

Besloten wordt: 

In te stemmen met het raadsvoorstel en conceptbesluit, 

waarin de gemeenteraad wordt gevraagd de wijziging van 

de Algemene Plaatselijke Verordening Waterland 2010 

vast te stellen. 

 

M.C. van der Weele 13757-2021 

 


