
 
 

  pagina 1 van 4 

BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 

        

Vergadering gehouden op 21 november 2017    

   Week    47   

    

Aanwezig: L. Bromet, G. Bekhuis, J. Kaars, J. Kes en N. van Ginkel 

Afwezig (mk): L. Wagenaar-Kroon 

 

 

 

No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder 

1. Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 14 november 

2017, week 46 

 

Ongewijzigd vastgesteld. L. Wagenaar-Kroon 

2. Ontwikkeling zwemwaterlocatie vuurtoren Marken Besloten wordt: 

Het voornemen uit te spreken om te komen tot een officiële 

zwemwaterlocatie bij de vuurtoren op Marken. 

 

G. Bekhuis 

3. Verordening watertoeristenbelasting 2018 Besloten wordt: 

Het raadsvoorstel en de daarbij behorende verordening op de 

heffing en de invordering van watertoeristenbelasting 2018 

voor te leggen aan de gemeenteraad. 

 

J. Kes 

4. Verordening toeristenbelasting 2018 Besloten wordt: 

Het raadsvoorstel en de daarbij behorende verordening op de 

heffing en de invordering van toeristenbelasting 2018 voor te 

leggen aan de gemeenteraad. 

 

J. Kes 
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5. Verordening roerende zaakbelasting 2018 Besloten wordt: 

Het raadsvoorstel en de daarbij behorende verordening op de 

heffing en de invordering van roerende zaakbelasting 2018 

voor te leggen aan de gemeenteraad. 

 

J. Kes 

6. Verordening rioolheffing 2018 Besloten wordt: 

Het raadsvoorstel en de daarbij behorende verordening op de 

heffing en de invordering van rioolheffing 2018 voor te leggen 

aan de gemeenteraad. 

 

J. Kes 

7. Verordening reinigingsheffing 2018 Besloten wordt: 

Het raadsvoorstel en de daarbij behorende verordening op de 

heffing en de invordering van reinigingsheffing 2018 voor te 

leggen aan de gemeenteraad. 

 

J. Kes 

8. Verordening precariobelasting 2018 Besloten wordt: 

Het raadsvoorstel en de daarbij behorende verordening op de 

heffing en de invordering van precariobelasting 2018 voor te 

leggen aan de gemeenteraad. 

 

J. Kes 

9. Verordening parkeerbelasting 2018 Besloten wordt: 

Het raadsvoorstel en de daarbij behorende verordening 

parkeerbelasting 2018 voor te leggen aan de gemeenteraad. 

 

J. Kes 

10. Verordening onroerende zaakbelasting 2018 Besloten wordt: 

Het raadsvoorstel en de daarbij behorende verordening op de 

heffing en de invordering van onroerende zaakbelastingen 

2018 voor te leggen aan de gemeenteraad. 

 

J. Kes 
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11. Verordening markt- en standplaatsgelden 2018 Besloten wordt: 

Het raadsvoorstel en de daarbij behorende verordening op de 

heffing en de invordering van markt- en standplaatsgelden 

2018 voor te leggen aan de gemeenteraad. 

 

J. Kes 

 

12. Verordening lijkbezorgingsrechten 2018 Besloten wordt: 

Het raadsvoorstel en de daarbij behorende verordening op de 

heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2018 voor 

te leggen aan de gemeenteraad. 

 

J. Kes 

13. Verordening leges 2018 Besloten wordt: 

Het raadsvoorstel en de daarbij behorende verordening op de 

heffing en de invordering van leges 2018 voor te leggen aan de 

gemeenteraad. 

 

J. Kes 

14. Verordening hondenbelasting 2018 Besloten wordt: 

Het raadsvoorstel en de daarbij behorende verordening op de 

heffing en de invordering van hondenbelasting 2018 voor te 

leggen aan de gemeenteraad. 

 

J. Kes 

15. Verordening haven-, kade- en liggelden 2018 Besloten wordt: 

Het raadsvoorstel en de daarbij behorende verordening op de 

heffing en de invordering van haven-, kade- en liggelden voor 

te leggen aan de gemeenteraad. 

 

J. Kes 

16. Verordening forensenbelasting 2018 Besloten wordt: 

Het raadsvoorstel en de daarbij behorende verordening op de 

heffing en de invordering van forensenbelasting 2018 voor te 

leggen aan de gemeenteraad. 

 

J. Kes 
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17. Verordening afvalstoffenheffing 2018 Besloten wordt: 

Het raadsvoorstel en de daarbij behorende verordening op de 

heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2018 voor te 

leggen aan de gemeenteraad. 

 

J. Kes 

18. Verordening voor de jeugd 2018  Besloten wordt: 

De raad voor te stellen de Verordening Zorg voor de jeugd 

gemeente Waterland 2018 vast te stellen. 

 

J. Kes 

19. Verordening kwijtschelding gemeentelijke belasting Besloten wordt: 

De raad voor te stellen een gewijzigde verordening 

kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2010 vast te stellen. 

 

J. Kes 

20. SOK Galgeriet Monnickendam Besloten wordt: 

1. Akkoord te gaan met de ondertekening van de samen-

werkingsovereenkomst (SOK) met Hoorne Vastgoed BV en 

BPD BV m.b.t. het Galgeriet in Monnickendam. 

2. In te stemmen met het concept raadsinformatiedocument. 

 

J. Kaars 

21. Beslissing op bezwaar tijdelijke vergunning Lake Land hotel 

 

Besloten wordt: 

1. Het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren. 

2. Het advies van de Adviescommissie voor de bezwaar-

schriften Waterland over te nemen. 

3. Het bezwaarschrift tegen de verleende omgevings-

vergunning voor het tijdelijk wijzigen van het gebruik van 

het Lake Land hotel op het perceel Jachthaven 1 te 

Monnickendam, met inachtneming van enkele 

ondergeschikte wijzigingen, ongegrond te verklaren. 

4. Het bestreden besluit in stand te laten met ondergeschikte 

wijzigingen. 

J. Kaars 

 


