BESLUITENLIJST van het college van burgemeester en wethouders
Vergadering gehouden op
Week

1 februari 2022
5

Aanwezig: M.C. van der Weele, A.A. van Nieuwkerk, A.M.H. van de Weijenberg, Th. Van Eijk, H. Boland en E. Dijk

No.
1.

Onderwerp
Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 25 januari
2022, week 4

Besluit
Gewijzigd vastgesteld.

Portefeuillehouder
M.C. van der Weele

2.

Cliëntervaringsonderzoek Jeugd en Wmo 2020

Besloten wordt:
T. van Nieuwkerk
1. De rapportage van het cliëntervaringsonderzoek Jeugd
2020 ter informatie aan te nemen.
2. De rapportage van het cliëntervaringsonderzoek Wmo
2020 ter informatie aan te nemen.
3. De raad te informeren door middel van het raadsinformatiedocument over de uitkomsten van de cliëntervaringsonderzoeken Wmo en Jeugd 2020.
4. Wethouder Van Nieuwkerk te machtigen ondergeschikte
wijzigingen aan te brengen in het raadsinformatiedocument.

2109-2022

3.

Voorstel RES Uitvoeringsprogramma NHZ

Besloten wordt:
1. Het RES Uitvoeringsprogramma Noord-Holland Zuid vast
te stellen, onder voorbehoud van het verkrijgen van de
door het rijk toegezegde middelen als gevolg van het
decentraliseren van de taken uit het Klimaatakkoord.
2. De raad met het raadsinformatiedocument te
informeren.

40394-2021
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A vd Weijenberg

Zaaknummer

No.
4.

Onderwerp
Inkoopbeleid 2022

Besluit
Besloten wordt:
1. In te stemmen met het vaststellen en de publicatie van
het Inkoopbeleid gemeente Waterland 2022, onder
gelijktijdige intrekking van het Inkoopbeleid 2020.
2. De raad te informeren over het onder 1. genoemde
besluit middels het raadsinformatiedocument.

Portefeuillehouder
T. van Nieuwkerk

Zaaknummer
41053-2021

5.

Beleidsregel 'Parkeren, Laden en Lossen Galgeriet 2019'

Besloten wordt:
1. De wijzigingen in de beleidsregel ‘Parkeren, Laden en
Lossen Galgeriet 2019’ vast te stellen.
2. Na vaststelling de wijzigingen van de beleidsregel
‘Parkeren, Laden en Lossen Galgeriet 2019’ op de
gebruikelijke wijze bekend te maken en in werking te
laten treden met ingang van de dag na die van bekendmaking.
3. De gemeenteraad actief te informeren middels een
raadsinformatiedocument.

T. van Eijk

1662-2022

6.

Publicatie aanbesteding bibliotheekwerk

Besloten wordt:
1. In te stemmen met publicatie van de aanbestedingsdocumenten op TenderNed.
2. In te stemmen met het gunnen van de opdracht aan en
het sluiten van de overeenkomsten met de inschrijver
met de economisch meest voordelige inschrijving gelet
op de beste prijs-kwaliteit verhouding.
3. In te stemmen met de afdoening van de toezegging over
de bibliotheekvestigingen aan de Raad.

T. van Nieuwkerk

1940-2022
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No.
7.

8.

Onderwerp
Verzoek om vooroverleg voor de ontwikkeling 24 wooneenheden locatie Nieuwpoortslaan 49 te Monnickendam

Besluit
Besloten wordt:
1. In te stemmen met het voornemen medewerking te
verlenen aan realisatie van het bouwplan voor het
realiseren van 24 wooneenheden op de locatie
Nieuwpoortslaan 49 in Monnickendam.
2. Voor dit project het Stappenplan Majeure Projecten van
toepassing te verklaren.
3. De samenwerking aan te gaan met de ontwikkelaar om
te komen tot ontwikkeling van deze locatie.
4. De raad op de hoogte te stellen via het raadsinformatiedocument.
5. Wethouder Van Eijk te machtigen ondergeschikte
wijzigingen aan te brengen in het raadsinformatiedocument.

Voorwaardelijke locaties aanvullende tijdelijke
huisvesting spoedzoekers

Besloten wordt:
M.C. van der Weele/
1. In te stemmen met het onder voorbehoud van haalbare T. van Nieuwkerk
businesscases en de benodigde ruimtelijke procedures
ontwikkelen van aanvullende tijdelijke huisvesting voor
statushouders en/of andere spoedzoekers op de
volgende mogelijke locaties:
a. Lakeland Hotel
b. Rijperweg 8.
2. In te stemmen met het inzetten van deze tijdelijke
huisvesting voor het aandeel in de regionale opgave van
minimaal 225 statushouders.
3. In te stemmen met het raadsinformatiedocument inzake
‘Voorwaardelijke locaties aanvullende tijdelijke
huisvesting’.
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Portefeuillehouder
T. van Eijk

Zaaknummer
2408-2022

2611-2022

No.
9.

Onderwerp
Koopovereenkomst en aanvulling/actualisatie
realisatieovereenkomst Galgeriet

Besluit
Besloten wordt:
1. De koopovereenkomst (versie 14) en aanvulling/
actualisatie realisatieovereenkomst tussen gemeente
Waterland en Projectontwikkeling Galgeriet BV vast te
stellen.
2. In te stemmen met het concept raadsinformatiedocument waardoor de raad in de gelegenheid wordt
gesteld wensen en bedenkingen in te brengen.
3. Geheimhouding op te leggen aan de raad op onderdelen
(namen en bedragen) van de koopovereenkomst en dit
door middel van bijgevoegd raadsvoorstel te laten
bekrachtigen door de raad.
4. Wethouder Van Eijk te machtigen ondergeschikte
wijzigingen aan te brengen in de koopovereenkomst en
het raadsinformatiedocument.
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Portefeuillehouder
T. van Eijk

Zaaknummer
1680-20222

