BESLUITENLIJST van het college van burgemeester en wethouders
Vergadering gehouden op

30 april 2019

Week

18

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.
1.

Onderwerp

Besluit

Portefeuillehouder

Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 23 april 2019,

Ongewijzigd vastgesteld.

L. Kroon

Besloten wordt:

T. van Nieuwkerk/

1. De politieke taakstelling in het sociaal domein definitief

A. van de

week 17
2.

Uitvoeringsagenda 2.0

terug te brengen van € 1.700.000,- naar € 1.100.000,-.

Weijenberg

2. De uitvoeringsagenda 2.0. met maatregelen voor de
taakstelling van € 1.100.000,- vast te stellen.
3. Het raadsinformatiedocument, de uitvoeringsagenda 2.0. en
het Cebeon rapport ter kennisname naar de raad te sturen.
3.

Ontwerpbegroting 2020 Veiligheidsregio Zaanstreek

Besloten wordt:
1. De voorlopige jaarstukken 2018 voor kennisgeving aan te
nemen.
2. Met het raadsvoorstel in te stemmen waarin een positieve
zienswijze op de ontwerpbegroting VrZW 2020 wordt
gegeven.
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L. Kroon

No.
4.

Onderwerp

Besluit

Portefeuillehouder

GGD Jaarstukken 2018 en begroting 2020

Besloten wordt:

T. van Nieuwkerk

1. De jaarstukken 2018 van de GGD Zaanstreek-Waterland
(GGD) te beoordelen en deze voor een zienswijze door te
zenden naar de raad.
2. De programmabegroting 2020 van de GGD te beoordelen en
deze voor een zienswijze door te zenden naar de raad.
5.

Oprichting Coöperatie Brandweerschool NH

Besloten wordt:

L. Kroon

Met het raadsvoorstel in te stemmen waarin een bedenking op
de oprichting van de Coöperatie Brandweerschool NoordHolland wordt gegeven.
6.

Vangnetuitkering Participatiewet 2018

Besloten wordt:

A. van de

1. De set aan voorwaarden die gelden voor een aanvraag

Weijenberg

vangnetuitkering Participatiewet 2018 ter kennisname
nemen.
2. Het aanvraagformulier Vangnetuitkering Participatiewet over
2017, met de analyse van het tekort en de verklaring van uw
college dat maatregelen zijn getroffen om tot tekortreductie
te komen voor instemming aan te nemen en te
ondertekenen.
3. Het raadsvoorstel waarin u de raad verzoekt in te stemmen
met de juistheid van de verklaring van het college over de
maatregelen om tot tekortreductie op het budget voor
uitkeringen en loonkostensubsidies te komen ter
besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad.
7.

Beslissing op bezwaar tegen omgevingsvergunning

Besloten wordt:
Het bezwaar van BMD Advies Rijndelta B.V., namens KPN B.V.,
niet ontvankelijk te verklaren.
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J. Kaars

