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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 

        

Vergadering gehouden op  19 november 2019   

   Week     47 

    

Aanwezig: L.M.B.C. Kroon, J. Kaars, B. ten Have, A.A. van Nieuwkerk, A.M.H. van de Weijenberg en N. van Ginkel 

 

 

 

No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder 

1. Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 12 november 

2019, week 46 

 

Ongewijzigd vastgesteld. L. Kroon 

2. Zienswijze begrotingswijziging GGD 2019 en 2020 Besloten wordt: 

De begrotingswijzigingen GGD 2019 en 2020 te beoordelen en 

deze voor een zienswijze door te zenden aan de raad. 

 

T. van Nieuwkerk 

3. Actieplan statushouders Besloten wordt: 

1. Het actieplan statushouders met actiepunten vast te stellen. 

2. Het raadsinformatiedocument met het actieplan ter 

informatie naar de raad  te sturen. 

 

A. v.d. Weijenberg 

4. Verordening afvalstoffenheffing 2020 Besloten wordt: 

Bijgaand raadsvoorstel en de daarbij behorende verordening 

afvalstoffenheffing 2020 voor te leggen aan de gemeenteraad. 

B. ten Have 

5. Verordening reinigingsheffing 2020 Besloten wordt: 

Bijgaand raadsvoorstel en de daarbij behorende verordening 

reinigingsheffing gemeente Waterland 2020 voor te leggen aan 

de gemeenteraad. 

 

B. ten Have 
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6. Verordening hondenbelasting 2020 Besloten wordt: 

Bijgaand raadsvoorstel en de daarbij behorende verordening 

hondenbelasting 2020 voor te leggen aan de gemeenteraad. 

 

B. ten Have 

7. Verordening toeristenbelasting 2020 Besloten wordt: 

Bijgaand raadsvoorstel en de daarbij behorende Verordening 

toeristenbelasting gemeente Waterland 2020 voor te leggen 

aan de gemeenteraad. 

 

B. ten Have 

8. Verordening watertoeristenbelasting 2020 Besloten wordt: 

Bijgaand raadsvoorstel en de daarbij behorende Verordening 

watertoeristenbelasting gemeente Waterland 2020 voor te 

leggen aan de gemeenteraad. 

 

B. ten Have 

9. Verordening parkeerbelasting 2020 Besloten wordt: 

Bijgaand raadsvoorstel en de daarbij behorende Verordening 

parkeerbelastingen gemeente Waterland 2020 voor te leggen 

aan de gemeenteraad. 

 

B. ten Have 

10. Verordening lijkbezorgingsrechten 2020 Besloten wordt: 

Bijgaand raadsvoorstel en de daarbij behorende verordening op 

de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 

gemeente Waterland 2020 voor te leggen aan de 

gemeenteraad. 

 

B. ten Have 

11. Verordening leges 2020 Besloten wordt: 

Bijgaand raadsvoorstel en de daarbij behorende Verordening 

op de heffing en de invordering van leges gemeente Waterland 

2020 voor te leggen aan de gemeenteraad. 

 

B. ten Have 
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12. Verordening forensenbelasting 2020 Besloten wordt: 

Bijgaand raadsvoorstel en de daarbij behorende verordening 

forensenbelasting 2020 voor te leggen aan de gemeenteraad. 

 

B. ten Have 

13. Verordening haven-kade-en liggelden 2020 Besloten wordt: 

Bijgaand raadsvoorstel en de daarbij behorende Verordening 

haven-, kade- en liggelden gemeente Waterland 2020 voor te 

leggen aan de gemeenteraad. 

 

B. ten Have 

14. Verordening markt- en standplaatsgelden 2020 Besloten wordt: 

Bijgaand raadsvoorstel en de daarbij behorende verordening 

markt- en standplaatsgelden gemeente Waterland 2020 voor te 

leggen aan de gemeenteraad. 

 

B. ten Have 

15. Verordening precariobelasting 2020 Besloten wordt: 

Bijgaand raadsvoorstel en de daarbij behorende Verordening 

Precariobelastingen gemeente Waterland 2020 voor te leggen 

aan de gemeenteraad. 

 

B. ten Have 

16. Voorstel Aanpassing huisvuilinzameling kernen Besloten wordt: 

1. De huis-aan-huis afvalinzameling van zakken in de oude 

kernen van Monnickendam en Marken te vervangen door 

ondergrondse containers. 

2. De raad, middels bijgaand raadsvoorstel, voor te stellen een 

krediet beschikbaar te stellen van € 344.500 in 2020 voor 

de aanschaf en installatie van ondergrondse containers in de 

kernen Monnickendam en Marken en de kapitaallasten en 

onderhoudslasten hiervan te dekken uit de voorziening 

afval. 

 

A.v.d. Weijenberg 
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17. Beslissing op bezwaar dwangsom Lake Land Hotel Besloten wordt: 

1. Het bezwaar tegen de last onder dwangsom ontvankelijk, 

maar ongegrond te verklaren. 

2. Het advies van de Adviescommissie voor de 

bezwaarschriften Waterland over te nemen. 

3. Het bestreden besluit in stand te laten 

 

A.v.d. Weijenberg 

18. Aanbesteding straatwerkbestek Besloten wordt: 

1. In te stemmen met de Nationaal Openbare aanbesteding van 

een raamovereenkomst voor onderhoud aan de 

elementenverhardingen in de jaren 2020 tot en met 2023 in 

de gemeente en daarmee de aanbestedingsdocumenten vast 

te stellen en de opdracht op deze wijze in de markt te 

zetten. 

2. In te stemmen met het gunnen van de opdracht aan de 

inschrijver met de economisch meest voordelige inschrijving 

op basis van laagste prijs. 

 

A.v.d. Weijenberg 

19. Toekenning pilot Ontzorgen statushouders Besloten wordt: 

Het convenant met het ministerie van Sociale Zaken en 

werkgelegenheid ter uitvoering van een pilot in het kader van 

het Pilotprogramma Veranderopgave Inburgering binnen het 

thema Ontzorgen te ondertekenen. 

 

A.v.d. Weijenberg 

20. Bouwteam Havenrakkers - strategie Besloten wordt: 

1. Geen bouwteamovereenkomst met Vaessen BV te sluiten en 

de samenwerking per direct te beëindigen. 

2. De gemeenteraad actief te informeren. 

 

J. Kaars 
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21. Terugkoop brandweerkazernes Ilpendam en Monnickendam Besloten wordt: 

De raad informeren over de terugkoop van de 

brandweerkazernes Ilpendam en Monnickendam door 

bijgevoegde raadsinformatiedocument. 

 

L. Kroon 

 


