BESLUITENLIJST van het college van burgemeester en wethouders
Vergadering gehouden op

23 juni 2020

Week

26

Aanwezig: K.S. Heldoorn, J. Kaars, B. ten Have, A.A. van Nieuwkerk, A.M.H. van de Weijenberg en T. van den Berg

No.
1.

Onderwerp

Besluit

Portefeuillehouder

Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 16 juni 2020,

Ongewijzigd vastgesteld.

K.S. Heldoorn

Besloten wordt:

A.vd.Weijenberg

week 25
2.

Wijzigingen beleid Social return on Investment 2020

1. De regionale "Beleidsnotitie social return on investment
Zaanstreek- Waterland 2020", waarin het regionaal
geharmoniseerde SROI beleid aangepast is aan de
arbeidsmarktsituatie, voor akkoord aan te nemen.
2. Het regionale "Uitvoeringsprotocol social return on
investment Zaanstreek-Waterland 2020”, met een
actualisering van de regionale uitvoerings-afspraken voor de
invullingsmogelijkheden van de SROI verplichtingen door
opdrachtnemers van de gemeenten, voor akkoord aan te
nemen.
3. De bestaande regionale "Beleidsnotitie en
Uitvoeringsprotocol" in te trekken.
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No.
3.

Onderwerp

Besluit

Portefeuillehouder

Selectieleidraad collectieve Energievoorziening tbv

Besloten wordt:

J. Kaars

gebiedsontwikkeling Galgeriet, Monnickendam.

1. In te stemmen met het Europees aanbesteden van de
concessieopdracht voor de collectieve energievoorziening
ten behoeve van de nieuwbouwwijk Galgeriet middels een
mededingingsprocedure met onderhandeling.
2. In te stemmen met en publiceren van de selectieleidraad
voor de selectie van de inschrijvers voor deze aanbesteding.
3. In te stemmen met het communiceren van de
selectiebeslissing.

4.

Beleidsregels urgentie Huisvesting gemeente Waterland 2020

Besloten wordt:

T.van Nieuwkerk

1. De beleidsregels urgentie 2020 met terugwerkende kracht
tot 1 januari 2020 vast te stellen.
2. De aanvullende lokale beleidsregels urgentie gemeente
Waterland 2020 met terugwerkende kracht tot 1 januari
2020 vast te stellen.
5.

Sloop oude parkeerloket aan de Kruisbaakweg, Marken

Besloten wordt:

A.vd.Weijenberg

1. In te stemmen met de sloop van het parkeerloket op Marken
na overleg met de Eilandraad.
2. De raad hierover te informeren via een raadsinformatiedocument.
6.

Gezamenlijke zienswijze Zaanstreek-Waterland MRA 2019

Besloten wordt:

K.S. Heldoorn

1. Kennis te nemen van de MRA Verantwoording 2019.
2. In te stemmen met de gezamenlijke zienswijze van de regio
Zaanstreek-Waterland op de verantwoording over de
realisatie van het MRA Werkplan en Begroting 2019.
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No.
7.

Onderwerp

Besluit

Portefeuillehouder

Benoeming gemeentesecretaris/ algemeen directeur

Besloten wordt:

T.van Nieuwkerk

1. Te benoemen voor bepaalde tijd, dhr. E.G.H. Dijk, geboren
op 6 januari 1973, woonachtig te Zwaag (gemeente Hoorn).
2. Te plaatsen in de functie van gemeentesecretaris/ algemeen
directeur voor 36 uur per week.
3. De ingangsdatum te bepalen op 1 augustus 2020, aldus van
rechtswege eindigend op 31 juli 2021.
8.

Eerste bespreking Voorjaarsnota 2020

Besloten wordt:

B. ten Have

Besproken is de Voorjaarsnota 2020.
9.

Allonge 3 koopovereenkomst Kohnstammlocatie, Monnickendam

Besloten wordt:

J. Kaars

1. In te stemmen met allonge 3 op de koopovereenkomst
inzake de Kohnstammlocatie te Monnickendam met
Selfmade Living BV.
2. De portefeuillehouder te machtigen om –indien nodig–
ondergeschikte wijzigingen aan te brengen in de
allonge’.
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