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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 

        

Vergadering gehouden op  29 april 2021  

   Week     17 

    

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

 

 

 

No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder Zaaknummer 

1. Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 20 april 

2021, week 16  

 

Ongewijzigd vastgesteld. M.C. van der Weele  

2. Vervolg proces uitbesteden beheer en exploitatie 

gemeentehaven Monnickendam 

Besloten wordt: 

1. Het proces om de exploitatie van de gemeentehaven 

uit te besteden voort te zetten. 

2. De gemeenteraad middels het raadsinformatie-

document te informeren. 

3. Wethouder Van Dijk te machtigen ondergeschikte 

wijzigingen in het RID aan te  brengen. 

 

M. van Dijk 9675-2021 

3.  Reactie op de oproep van Stichting Behoud Waterland om 

de geldende bestemmingsplannen aan te passen aan de 

Omgevingsverordening NH2020 

Besloten wordt: 

Met de reactie op de brief van Stichting Behoud 

Waterland, waarin wordt opgeroepen om de geldende 

bestemmingsplannen aan te passen aan de Omgevings-

verordening NH2020, in te stemmen inhoudende dat de 

geldende Waterlandse bestemmingsplannen niet op korte 

termijn worden aangepast aan alleen de sinds november 

2020 geldende Omgevingsverordening NH2020 vanwege: 

J. Kaars 12656-2021 
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 Vervolg Reactie op de oproep van Stichting Behoud 

Waterland om de geldende bestemmingsplannen aan te 

passen aan de Omgevingsverordening NH2020 

1.   de op handen zijnde wijziging van de Omgevings-

verordening NH2020; 

2.   het overgangsrecht voor bestemmingsplannen dat op 

grond van de Omgevingsverordening NH2020 van 

toepassing is; 

3.   de inspanning die met een gedeeltelijke wijziging van 

de bestemmingsplannen gemoeid is; 

4.   de op handen zijnde actualisatie van de bestem-

mingsplannen ter implementatie van de Omgevings-

wet; 

5.   wethouder Kaars te machtigen ondergeschikte 

wijzigingen aan te brengen in de reactiebrief. 

 

  

4. Concept jaarstukken en jaarverslag 2020 en 

conceptbegroting 2022 van de GR omgevingsdienst 

IJmond 

Besloten wordt: 

1. De raad voor te stellen in te stemmen met de concept-

begroting 2022 en geen zienswijze in te dienen aan 

het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst IJmond, 

conform de brief en als bijdrage voor 2022 van de 

gemeente Waterland aan de  Omgevingsdienst een 

bedrag te begroten van € 131.140,-. 

2. Kennis te nemen van de concept jaarstukken 2020 en 

het concept jaarverslag 2020 van de Omgevingsdienst. 

 

A. vd Weijenberg 12819-2021 

5. 2e behandeling jaarrekening 2020 Besloten wordt: 

1. Met de Jaarstukken 2020 in te stemmen. 

2. Met het raadsvoorstel Jaarstukken 2020 in te stemmen. 

3. Met het raadsbesluit Jaarstukken 2020 in te stemmen. 

4. Wethouder Van Dijk te machtigen ondergeschikte 

wijzigingen aan te brengen in de raadsstukken. 

 

M. van Dijk 12694-2021 
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6. Nota armoedebeleid en schuldhulpverlening 2021 - 2024 Besloten wordt: 

1. Het conceptbeleidsplan Armoedebeleid en schuld-

hulpverlening 2021-2024 voor advisering voor te 

leggen aan de Adviesraad Sociaal Domein, de Sociaal 

Maatschappelijke Dienstverlening en Vluchtelingen-

werk. 

2. Kennis te nemen van de financiële paragraaf van het 

beleidsplan. 

 

A. vd Weijenberg 6444-2021 

7. Voorjaarsnota 2021 Besloten wordt: 

1. Met de Voorjaarsnota 2021 in te stemmen. 

2. Met het raadsvoorstel Voorjaarsnota 2021 in te 

stemmen. 

3. Met het raadsbesluit Voorjaarsnota 2021 in te 

stemmen. 

4. Wethouder Van Dijk te machtigen ondergeschikte 

wijzigingen aan te brengen in de raadsstukken. 

 

M. van Dijk 12835-2021 

 


