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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 

        

Vergadering gehouden op  15 juni 2021 

   Week     24 

    

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

 

 

 

No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder Zaaknummer 

1. Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 8 juni 

2021, week 23 

 

Ongewijzigd vastgesteld. M.C. van der Weele  

2. Beantwoording nagekomen vragen jaarstukken 2020 Besloten wordt: 

1. Met de inhoud van de Beantwoording nagekomen vragen 

    Jaarstukken 2020 in te stemmen. 

2. Wethouder Van Dijk gemachtigd wordt om ondergeschikte 

wijzigingen aangebracht in de beantwoording. 

 

A . van Dijk 17135-2021 

3. Beantwoording vragen Voorjaarsnota 2021 Besloten wordt: 

1. In te stemmen met de inhoud van de Beantwoording 

vragen Voorjaarsnota 2021. 

2. In te stemmen met het Erratum bij de Voorjaarsnota 2021. 

 

A . van Dijk 17143-2021 

4. Concept prestatieafspraken gemeente Waterland Besloten wordt: 

1. In te stemmen met de conceptprestatieafspraken zoals  

    bedoeld in artikel 44 van de Woningwet. 

2. In te stemmen met het raadsinformatiedocument. 

3. Wethouder Ton van Nieuwkerk te mandateren voor het  

    ondertekenen van de prestatieafspraken en onder-  

    geschikte wijzigingen aan te brengen in het RID. 

 

T. van Nieuwkerk 17555-2021 
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5.  In te stemmen met RID stand van zaken corona-

gevolgen december 2020 t/m mei 2021 

Besloten wordt: 

1. In te stemmen met het RID stand van zaken corona- 

    gevolgen december 2020 t/m mei 2021. 

2. Burgemeester Van der Weele gemachtigd wordt 

    ondergeschikte wijzigingen aan te brengen in het RID. 

 

M. van der Weele 17758-2021 

6. Wensen en opvattingen MRA Verstedelijkingsconcept 

versie 2 

Besloten wordt: 

1. Kennis te nemen van de informatiebrief waarin het  

    bestuurlijk Kernteam MRA Verstedelijkingstrategie de raad 

    en uw college verzoekt te reageren op het MRA 

    Verstedelijkingsconcept versie 2 (bijlage 1). 

2. Kennis te nemen van het MRA Verstedelijkingsconcept  

    versie 2 (bijlage 2). 

3. In te stemmen met de in de brief van de regio Zaanstreek- 

    Waterland geformuleerde wensen en opvattingen over het 

    Verstedelijkingsconcept versie 2 (bijlage 3). 

4. In te stemmen met de inhoud van het raadsvoorstel waarin 

    de raad verzocht wordt in te stemmen met de in de brief  

    van de regio Zaanstreek-Waterland geformuleerde wensen 

    en opvattingen over het Verstedelijkingsconcept versie 2 

    (bijlage 4). 

5. In te stemmen met het concept-raadsbesluit waarin de  

    raad wordt voorgesteld het besluit te nemen in te  

    stemmen met de in de brief van de regio Zaanstreek- 

    Waterland geformuleerde wensen en opvattingen over het 

    Verstedelijkingsconcept versie 2 (bijlage 5). 

 

M. van der Weele 18752-2021 
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7. Zienswijze ontwerpbegroting 2022 Veiligheidsregio 

Zaanstreek-Waterland 

Besloten wordt: 

1. In te stemmen met het voorstel en besluit, waarin de 

    raad wordt gevraagd een positieve zienswijze vast te  

    stellen op de ontwerpbegroting 2022 van de  

    Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (hierna: VrZw), met 

    een aanvulling i.v.m. de aanwending van de COVID19- 

    reserve en de taakstelling. 

2. In te stemmen met de concept-zienswijze, zoals verwoord 

    in bijgaande brief. 

3. Kennis te nemen van de jaarstukken 2020. 

4. Burgemeester Van der Weele gemachtigd wordt om onder- 

    geschikte wijzigingen aan te brengen in de raadsstukken. 

 

M. van der Weele 17268-2021 

8. Nota minimabeleid en schuldhulpverlening Besloten wordt: 

1. Het conceptbeleidsplan Armoedebeleid en Schuldhulp- 

    verlening 2021-2024 vast te stellen. 

2. Het raadsinformatiedocument met het conceptbeleidsplan 

    Armoedebeleid en Schuldhulpverlening ter kennisname  

    naar de raad te sturen. 

 

A. van de Weijenberg 16674-2021 

 


