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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 
        

Vergadering gehouden op 9 november 2021   
   Week    45 
    
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 2 november 
2021, week 44  
 

Ongewijzigd vastgesteld. M.C. van der Weele  

2. Strategische agenda bereikbaarheid Zaanstreek-Waterland Besloten wordt: 
1. Kennis te nemen van de Strategische Agenda Bereikbaar-

heid Zaanstreek-Waterland. 
2. In te stemmen met het raadsinformatiedocument. 
 

A. vd Weijenberg 33955-2021 

3. Vaststellen beleidsregel nota grondbeleid gemeente 
Waterland 2021 

Besloten wordt: 
1. In te stemmen met: 
     a.  het vaststellen van de beleidsregel Nota Grondbeleid 

gemeente Waterland 2021; 
     b.  het intrekken van de Nota grondbeleid gemeente 

Waterland 2018; 
     c. de bekendmaking van het besluit. 
2. De onder 1 genoemde beleidsregel ter informatie (via 

het RID) toe te zenden aan de gemeenteraad. 
3. Wethouder Van Nieuwkerk te machtigen ondergeschikte 

wijzingen in de stukken aan te brengen. 
 

T. van Nieuwkerk 30455-2021 
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No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder Zaaknummer 

4. Grondoverdracht HHNK en pacht Ilpendam Besloten wordt: 
1.  308 m2 agrarische grond van perceel Waterland G371 te 

Ilpendam te verkopen aan Hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier voor € 3.080,-. 

2.  De aangeboden vergoeding voor tijdelijk gebruik van 
grond ter beschikking te stellen aan de pachter. 

3.  Een nieuwe pachtovereenkomst overeen te komen met 
de huidige gebruiker van de grond, nadat de grondover-
dracht heeft plaatsgevonden, voor € 970,- per jaar. 

 

T. van Nieuwkerk 34730-2021 

5. Terugname grond woningbouwproject Sebastianus te 
Ilpendam 

Besloten wordt: 
In te stemmen met de voorgestelde koopovereenkomst 
tussen gemeente Waterland en Stichting Wooncompagnie 
voor de teruglevering van grond aan de gemeente voor een 
symbolisch bedrag van € 1,- nabij Kievitstraat 19A te 
Ilpendam inzake woningbouwproject Sebastianus 
Ilpendam. 
 

T. van Nieuwkerk 34753-2021 

6. Doelgroepenverordening sociale koopwoningen Waterland 
2021 

Besloten wordt: 
In te stemmen met de concept-raadsstukken en de 
gemeenteraad voor te stellen om de Doelgroepenverorde-
ning sociale koopwoningen Waterland 2021 vast te stellen. 
 

T. van Nieuwkerk 34790-2021 

7. Lening Alliander Besloten wordt: 
1. Te besluiten Alliander te laten weten dat we het voor-

nemen hebben om een obligatielening te verstrekken 
van € 595.860,- aan Alliander. 

2. In te stemmen met het raadsinformatiedocument 
waarmee de raad de gelegenheid krijgt om wensen en 
bedenkingen in te brengen. 

 

H. Boland 34824-2021 

 


