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

17 mei 2022
20

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 17 mei
2022, week 20

Besluit
Ongewijzigd vastgesteld.

2.

Zienswijze begrotingswijziging 2022 en begroting 2023
Recreatieschap Twiske-Waterland

3.

Deelname aan Burgerberaad G1000 Wonen ZaanstreekWaterland

Besloten wordt:
T. van Nieuwkerk
1. In te stemmen met het verzoek om partner te worden
van het Burgerberaad G1000 Wonen ZaanstreekWaterland.
2. Wethouder Van Nieuwkerk te machtigen ondergeschikte
wijzigingen in het raadsinformatiedocument aan te
brengen.

15850-2022

4.

Vaststellen woningtype regionale urgentiecategorie:
uitstroom

Besloten wordt:
Met het opgenomen zoekprofiel door de gemeente
Purmerend in de verleende urgentieverklaring vanwege
uitstroom uit een beschermde woonvorm in te stemmen.

15582-2022

Besloten wordt:
1. Met het raadsvoorstel in te stemmen waarin een
zienswijze op de begrotingswijziging 2022 en de
programmabegroting 2023 wordt gegeven, inhoudende
dat deze geen aanleiding geven tot een reactie.
2. De jaarstukken Recreatieschap Twiske-Waterland voor
kennisgeving aan te nemen.
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Portefeuillehouder
M.C. van der Weele

Zaaknummer

H. Boland

15145-2022

T. van Nieuwkerk

No.
5.

Onderwerp
Sluiten exploitatieovereenkomst realisatie woningbouw
locatie Kanaaldijk 33 te Watergang

Besluit
Besloten wordt:
Een exploitatieovereenkomst aan te gaan met de
initiatiefnemer.

Portefeuillehouder
T. van Eijk

6.

Collegeadvies benoeming functionaris gegevensbeheer

7.

Managementletter 2021

Besloten wordt:
H. Boland
1. Kennis te nemen van de managementletter 2021 en het
begeleidende Verbeterplan accountantscontrole.
2. Via het raadsinformatiedocument de managementletter
ter kennis van de raad te brengen, incl. het Verbeterplan
accountantscontrole.

12044-2022

8.

Instemmen met de zienswijze op de GGD jaarstukken

Besloten wordt:
T. van Nieuwkerk
1. In te stemmen met het raadsvoorstel en de (positieve)
zienswijze voor de jaarrekening 2021 van de
Gemeenschappelijke Regeling GGD ZaanstreekWaterland.
2. Wethouder Van Nieuwkerk te machtigen ondergeschikte
wijzigingen aan te brengen in de raadsstukken.

16520-2022

Besloten wordt:
T. van Nieuwkerk
de heer M.F. van der Put
1. Aan te wijzen als Functionaris Gegevensbescherming
(FG) en als zodanig te belasten met het interne toezicht
op de verwerking van persoonsgegevens en politiegegevens in de gemeente Waterland.
2. Controlebevoegdheden toe te kennen die noodzakelijk
zijn voor de uitoefening van zijn taak, waaronder het
ongevraagd betreden van alle ruimten in het gemeentehuis en de bevoegdheid om inlichtingen en inzage te
vragen en om zaken te onderzoeken voor zover deze
vallen binnen de reikwijdte van het toezicht.
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Zaaknummer
8706-2022

16112-2022

