BESLUITENLIJST van het college van burgemeester en wethouders
Vergadering gehouden op

18 februari 2020

Week

8

Aanwezig: J. Kaars, B. ten Have, A.A. van Nieuwkerk, A.M.H. van de Weijenberg en T. van den Berg
Afwezig m.k.: N. van Ginkel

No.
1.

Onderwerp

Besluit

Portefeuillehouder

Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 11 februari 2020,

Ongewijzigd vastgesteld.

L. Kroon

Besloten wordt:

T. van Nieuwkerk

week 7
2.

Deelname inkoop specialistische jeugdhulp Amsterdam

1. 1. Niet deel te nemen aan de inkoop en stelselwijziging (hoog)
specialistische jeugdhulp van Amsterdam per 2021 en ook
niet per 2022.
2. 2. Met de gemeenten in Zaanstreek–Waterland het stelsel
3.

door te ontwikkelen, dan wel te wijzigen en voor 2022 de
inkoop gezamenlijk regionaal vorm te geven.

4. 3. Akkoord te gaan met de conclusies van de werkgroep C+ en
het besluit van het Directeuren Overleg om vooralsnog niet
te kiezen voor bovenregionale inkoop van segment C+.
3.

Herindelingsontwerp gemeenten Weesp en Amsterdam

Besloten wordt:

A. vd Weijenberg

In te stemmen met de reactiebrief waarin wordt aangegeven
dat onze gemeente zich inhoudelijk kan vinden in het
herindelingsontwerp gemeenten Weesp en Amsterdam.
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No.
4.

Onderwerp

Besluit

Portefeuillehouder

Aanbesteding reinigen en inspecteren riolering

Besloten wordt:

A. vd Weijenberg

1. In te stemmen met verlenging van de huidige raamovereenkomst voor het reinigen en inspecteren van de
riolering met Vandervalk+degroot b.v. tot 31 december
2020.
2. Mandaat te verlenen aan de gemeente Purmerend om,
namens burgemeester en wethouders van de gemeente
Waterland, het regionale inkoopproces te begeleiden volgens
de inkoopstrategie van de gemeente Purmerend, voor het
reinigen en inspecteren van riolering, van aanbesteding tot
en met de nood-zakelijke voorlopige- en definitieve
gunnings-beslissingen.
5.

Bezwaardossier Sieraal

Besloten wordt:

A. vd Weijenberg

1. Het bezwaar ontvankelijk te verklaren.
2. Het bezwaar gegrond te verklaren en het besluit wijzigen.
6.

Planschade dhr. C. B.

Besloten wordt:

J. Kaars

Het verzoek om tegemoetkoming in planschade dan wel
nadeelcompensatie ten gevolge van het bestemmingsplan
‘Herziening bestemmingsplan Buitengebied Waterland 2013; ’
wegens (kennelijke) ongegrondheid af te wijzen.
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