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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 

        

Vergadering gehouden op   3 november 2020  

   Week      45 

    

Aanwezig: K.S. Heldoorn, J. Kaars, A.A. van Nieuwkerk, A.M.H. van de Weijenberg en E. Dijk 

 

 

 

No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder Zaaknummer 

1. Besluitenlijst van de vergadering gehouden op  

27 oktober 2020, week 44 

 

Ongewijzigd vastgesteld. 

 

 

 

K.S. Heldoorn  

2. Controleprotocol 2020 gemeente Waterland Besloten wordt: 

1. In te stemmen met het Controleprotocol 2020. 

2. In te stemmen met het raadsvoorstel en –besluit inzake 

de vaststelling Controleprotocol 2020. 

 

 

 

J. Kaars 21908-2020 

3. Wijziging Financiële verordening Besloten wordt: 

1. In te stemmen met het wijzigen van de Financiële 

verordening gemeente Waterland 2016. 

2. De wijziging van de Financiële verordening gemeente 

Waterland 2016 vast te laten stellen door de raad. 

 

 

 

J. Kaars 22381-2020 
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No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder Zaaknummer 

4. Omgevingsvergunning Lagedijk 3 Katwoude, Omzetten 

gebruik schuur naar wonen 

Besloten wordt: 

1. Van het bestemmingsplan ‘Buitengebied Waterland 

2013’ af te wijken en een omgevingsvergunning te 

verlenen voor het gebruik van de schuur ten behoeve 

van wonen op het adres Lagedijk 3 te Katwoude. 

2. Een planschadeovereenkomst aan te gaan zoals 

bedoeld in artikel 6 lid 1 Wet ruimtelijke ordening 

(Wro). 

 

J. Kaars 22732-2020 

5. Last onder dwangsom inzake illegale bewoning 

bedrijfswoning Broekermeerdijk 10A, Watergang 

Besloten wordt: 

1. Last onder dwangsom op te leggen aan overtreder. 

2. Indien noodzakelijk invorderingsbeschikking ter inning 

dwangsommen op te leggen aan overtreder. 

 

A. vd Weijenberg 23066-2020 

6. Coronasteun dorpshuizen Besloten wordt: 

1. Een incidentele subsidie te verstrekken om nood-

lijdende dorpshuizen via de subsidieregeling in stand 

te houden. 

2. Hiervoor € 55.000,- beschikbaar te stellen vanuit de 

reserve Covid-19. 

3. De voorwaarden voor subsidieverstrekking vast te 

stellen door vaststelling van de aanvraagformulieren 

2020 en 2021 en de formats voor subsidieverlening. 

4. Voor 2021 eveneens een bedrag van € 55.000,- te 

reserveren uit de reserve Covid-19 voor de subsidie-

regeling om dorpshuizen in stand te houden. 

 

T. van Nieuwkerk 22028-2020 
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7. Coronasteun sportkantine het Spil Besloten wordt: 

1. In te stemmen met een huurvermindering voor de 

huurder van Sporthal ’t Spil door in lijn met recente 

gerechtelijke uitspraken 1/3 van de huur kwijt te 

schelden gerekend over de periode 2e tot en met 4e 

kwartaal 2020. 

2. Een incidentele subsidie te verlenen aan de huurder 

van Sporthal 't Spil in lijn met de uitgangspunten van 

de corona-ondersteuning voor dorpshuizen in de 

gemeente. 

3. De hoogte van de incidentele subsidie bij punt 2 vast te 

stellen op het bedrag dat bij de dorpshuizen voor 

kleine dorpshuizen als maximum is bepaald. 

4. Vast te stellen het format voor de beschikking van het 

steunpakket voor Sporthal ’t Spil conform bijlage 1. 

5. In te stemmen met de mogelijkheid om, analoog aan 

de corona-aanpak voor dorpshuizen, een subsidie-

mogelijkheid voor 2021 open te houden als de 

noodzaak daartoe zich aandient. 

   

T. van Nieuwkerk 23178-2020 

 


