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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 

        

Vergadering gehouden op   17   

   Week      47 

    

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 10 

november 2020, week 46 

 

Ongewijzigd vastgesteld. K.S. Heldoorn  

2. Bijzondere dagen 2021 Besloten wordt: 

1. Toe te kennen als betaalde verlofdag: 

    • Goede Vrijdag (vrijdag 2 april 2021); 

    • Bevrijdingsdag (woensdag 5 mei 2021). 

2. De avondopenstelling niet te verplaatsen naar een 

andere datum in verband met sluiting op 

Hemelvaartsdag 13 mei 2021 (donderdag). 

3. Voorgesteld wordt: 

    Publiekszaken niet open te stellen voor reguliere 

dienstverlening op woensdag 17 maart 2021 vanwege 

de Tweede Kamerverkiezingen 2021. 

4. De organisatie te sluiten op: 

    • Goede Vrijdag (2 april 2021); 

    • Bevrijdingsdag (woensdag 5 mei 2021); 

    • Vrijdag 17 september na 13:00 uur i.v.m. de 

gemeente-excursie. 

 

T. van Nieuwkerk 23561-2020 
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 Vervolg Bijzondere dagen 2021 5. De medewerkers, die gedetacheerd zijn bij het 

Weeshuis te Monnickendam tijdens de Kerstvakantie 

(25 december 2021 tot 9 januari 2022) te verplichten 

verlof op te nemen. 

 

  

3. Aanvullende overeenkomst om de eerder overeenge-

komen exploitatieovereenkomst Hoogedijk 8 te wijzigen 

Besloten wordt: 

1. De exploitatieovereenkomst d.d. 5-7-2020 middels 

een allonge om te zetten naar een planschade-

overeenkomst ten behoeve van de uitbreiding van de 

kaasmakerij op het adres Hoogedijk 8 te Katwoude. 

2. De aanvrager schriftelijk te informeren middels de 

brief. 

 

J. Kaars 24146-2020 

4. Instemming geactualiseerd Sociaal Statuut 2021 Besloten wordt: 

In te stemmen met het geactualiseerd Sociaal Statuut 

2021. 

 

T. van Nieuwkerk 22902-2020 

5. Hoger beroep inzake last onder dwangsom chalets 

Europarcs 

Besloten wordt: 

1. Akkoord te geven aan de schriftelijke uiteenzetting 

inzake het hoger beroep bij de Afdeling bestuurs-

rechtspraak Raad van State met zaaknummer 

202004809/1/R1. 

2. Incidenteel hoger beroep in te stellen tegen de uit-

spraak van de Rechtbank Noord-Holland d.d. 20 juli 

2020 met zaaknummer HAA 19 /4144. 

3. Akkoord te geven met de gronden van het incidenteel 

hoger beroep. 

4. Akkoord te geven met de machtiging tot proces-

vertegenwoordiging. 

 

A. vd Weijenberg 23790-2020 
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 Vervolg Hoger beroep inzake last onder dwangsom 

chalets Europarcs 

5. Akkoord te geven met het voornemen tot het vast-

stellen van een gewijzigde last onder dwangsom. 

6. Akkoord te geven op de afwijzende reactiebrief aan 

Europarcs inzake hun voornemen om 40 chalets te 

bouwen. 

 

  

6. Verkoop De Waegh (Middendam 5-7 te Monnickendam) Besloten wordt: 

1. In te stemmen met het verkopen van De Waegh, 

dienstwoning (resp. Middendam 5 en 7) en overkapping 

behorend bij het restaurant aan Stadsherstel 

Amsterdam N.V. voor € 550.000,- kosten koper. 

2. De raad te informeren middels het raadsinformatie-

document (wensen en bedenkingen). 

3. Wethouder Van Nieuwkerk wordt gemachtigd onder-

geschikte wijzigingen aan te brengen in het raads-

informatiedocument. 

 

T. van Nieuwkerk 24263-2020 

7. Verordening afvalstoffenheffing 2021 Besloten wordt: 

Het raadsvoorstel en de daarbij behorende verordening 

afvalstoffenheffing 2021 voor te leggen aan de 

gemeenteraad. 

 

J. Kaars 24158-2020 

8. Verordening forensenbelasting 2021 Besloten wordt: 

Het raadsvoorstel en de daarbij behorende verordening 

forensenbelasting 2021 voor te leggen aan de gemeente-

raad. 

 

J. Kaars 24316-2020 
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9. Verordening haven-, kade- en liggelden 2021 Besloten wordt: 

Het raadsvoorstel en de daarbij behorende Verordening 

haven-, kade- en liggelden gemeente Waterland 2021 

voor te leggen aan de gemeenteraad. 

 

J. Kaars 24312-2020 

10. Verordening hondenbelasting 2021 Besloten wordt: 

Het raadsvoorstel en de daarbij behorende verordening 

hondenbelasting 2021 voor te leggen aan de gemeente-

raad. 

 

J. Kaars 24268-2020 

11. Verordening op de heffing en invordering van leges 2021 Besloten wordt: 

Het raadsvoorstel en de daarbij behorende Verordening 

op de heffing en de invordering van leges gemeente 

Waterland 2021 voor te leggen aan de gemeenteraad. 

 

J. Kaars 24302-2020 

12. Verordening lijkbezorgingsrechten 2021 Besloten wordt: 

Het raadsvoorstel en de daarbij behorende verordening 

op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 

gemeente Waterland 2021 voor te leggen aan de 

gemeenteraad. 

 

J. Kaars 24307-2020 

13. Verordening markt- en standplaatsgelden 2021 Besloten wordt: 

Het raadsvoorstel en de daarbij behorende verordening 

markt- en standplaatsgelden gemeente Waterland 2021 

voor te leggen aan de gemeenteraad. 

 

J. Kaars 24298-2020 

14. Verordening parkeerbelastingen 2021 Besloten wordt: 

Het raadsvoorstel en de daarbij behorende Verordening 

parkeerbelastingen gemeente Waterland 2021 voor te 

leggen aan de gemeenteraad. 

 

J. Kaars 24320-2020 



 
 

  pagina 5 van 6 

No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder Zaaknummer 

15. Verordening precariobelastingen 2021 Besloten wordt: 

Het raadsvoorstel en de daarbij behorende Verordening 

Precariobelastingen gemeente Waterland 2021 voor te 

leggen aan de gemeenteraad. 

 

J. Kaars 24294-2020 

16. Verordening Reinigingsheffing 2021 Besloten wordt: 

Het raadsvoorstel en de daarbij behorende verordening 

reinigingsheffing gemeente Waterland 2021 voor te 

leggen aan de gemeenteraad. 

 

J. Kaars 24199-2020 

17. Verordening toeristenbelasting 2021 Besloten wordt: 

Het raadsvoorstel en de daarbij behorende Verordening 

toeristenbelasting gemeente Waterland 2020 voor te 

leggen aan de gemeenteraad. 

 

J. Kaars 24279-2020 

18. Verordening watertoeristenbelasting 2021 Besloten wordt: 

Het raadsvoorstel en de daarbij behorende Verordening 

watertoeristenbelasting gemeente Waterland 2020 voor te 

leggen aan de gemeenteraad. 

 

J. Kaars 24288-2020 
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19. Ondersteuning via noodfonds van Provincie voor Marker 

museum, museum de Speeltoren en Muziekschool 

Waterland om de financiële coronaschade op te vangen 

Besloten wordt: 

1. In te stemmen met de subsidie voor het Marker 

museum t.b.v. compensatie van de financiële schade in 

2020 door de coronamaatregelen van het Rijk, middels 

de beschikking. 

2. In te stemmen met de subsidie voor museum de 

Speeltoren t.b.v. compensatie van de financiële schade 

in 2020 door de coronamaatregelen van het Rijk, 

middels de beschikking. 

3. In te stemmen met de subsidie voor de Waterlandse 

Muziekschool t.b.v. compensatie van de financiële 

schade in 2020 door de coronamaatregelen van het 

Rijk, middels de beschikking. 

 

T. van Nieuwkerk 23223-2020 

 


