BESLUITENLIJST van het college van burgemeester en wethouders
Vergadering gehouden op

21 april 2020

Week

17

Aanwezig: K.S. Heldoorn, 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 14 april 2020,

Ongewijzigd vastgesteld.

S. Heldoorn

Besloten wordt:

B. ten Have/

1. Akkoord te gaan met het volgen van de afspraken die

T. van Nieuwkerk

week 16
2.

Doorbetaling en verantwoording zorgaanbieders in coronatijd

gemaakt zijn tussen het Rijk en VNG en staan verwoord in
de brief en bijlage van het Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 25 maart 2020,
inhoudende dat:
a. De verlening van zorg en ondersteuning kan leiden tot
meerkosten als gevolg van de coronacrisis, in het
bijzonder door het volgen van de richtlijnen van het
RIVM. De meerkosten die direct voortkomen uit het
volgen van deze maatregelen vergoed gaan worden.
b. Waar het mogelijk en nodig is kijken wij waar ruimte en
soepelheid in de verantwoording geboden kan worden
omdat de professionals de komende tijd door de
coronacrisis op een andere manier zorg verlenen of op
een andere plek werkzaam zijn.
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No.

Onderwerp

Vervolg Doorbetaling en verantwoording zorgaanbieders in
coronatijd

Besluit

Portefeuillehouder

c. Financiering van de omzet zoals contractueel is
overeengekomen, dan wel een zo goed mogelijke

B. ten Have/
T. van Nieuwkerk

inschatting daarvan, wordt voortgezet.
Met als doel acute liquiditeitsproblemen te voorkomen
en de gevolgen van de corona-crisis voor de financiële
positie in 2020 van deze zorgaanbieders te
neutraliseren.
d. Bovengenoemde afspraken gelden voor de periode 1
maart tot in elk geval 1 juni 2020. Deze regeling wordt
telkens met één maand respectievelijk met één periode
verlengd, totdat de situatie als gevolg van het Coronavirus eindigt.
2. De raad te informeren middels het raadsinformatiedocument.
3.

Bestuurlijke verantwoording informatiebeveiliging BAG, BGT en

Besloten wordt:

T. van Nieuwkerk

BRO 2019

1. De verantwoordingsrapportage Basisregistratie Adressen
en Gebouwen (BAG) 2019 vast te stellen.
2. De verantwoordingsrapportage Basisregistratie
Grootschalige Topografie (BGT) 2019 vast te stellen.
3. De verantwoordingsrapportage Basisregistratie
Ondergrond (BRO) 2019 vast te stellen.

4.

Allonge 2 op koopovereenkomst inzake de Kohnstammlocatie

Besloten wordt:

J. Kaars

1. In te stemmen met allonge 2 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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No.
5.

Onderwerp

Besluit

Portefeuillehouder

Rapportage 'Heroriënteren op de toekomst Waterland; Werken

Besloten wordt:

T. van Nieuwkerk

aan een toekomstbestendige organisatie'

1. De rapportage 'Heroriënteren op de toekomst Waterland;
Werken aan een toekomstbestendige organisatie' vast te
stellen.
2. Het raadsinformatiedocument naar de raad te sturen.
3. Aansluitend met fase twee te starten.

6.

Jaarstukken 2019

Besloten wordt:

B. ten Have

1. Met de Jaarstukken 2019 in te stemmen.
2. Met het raadsvoorstel en het raadsbesluit met betrekking
tot Jaarstukken 2019 in te stemmen.
7.

Vaststellen besluiten- en actielijst Crisisteam Corona

Besloten wordt:

S. Heldoorn

De besluiten van het crisisteam, genomen op 14 april 2020,
te bekrachtigen.
8.

Jaarrapportage informatieveiligheid en privacy 2019

Besloten wordt:

T. van Nieuwkerk

1. De Jaarrapportage informatieveiligheid en privacy 2019
vast te stellen.
2. De Jaarrapportage als bijlage bij de Jaarrekening 2019 te
voegen.
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