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

19 juli 2022
29

Aanwezig: M. van der Weele, T. van Nieuwkerk, A. van de Weijenberg, H. Scheepstra, R. Wolters en E. Dijk

No.
1.

2.

Onderwerp
Besluit
Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 12 juli 2022, Ongewijzigd vastgesteld.
week 28
Huurders Galgeriet - minnelijke schikking

Portefeuillehouder
M. van der Weele

Besloten wordt:
T. van Nieuwkerk
1. In te stemmen met het aangaan van een vaststellingsovereenkomst met Huurder 1.
2. Wethouder Van Nieuwkerk te machtigen om eventuele
ondergeschikte wijzigingen aan te brengen in de concept
vaststellingsovereenkomst.
De gemeenteraad te verzoeken een budget beschikbaar
te stellen van € 134.980,58 voor de totale schadeloosstelling voor Huurder 1.
3. De gemeenteraad te verzoeken een budget beschikbaar
te stellen van € 31.000,- voor het opvangen van de
dubbele huurpenningen, die Huurder 1 betaalt.
4. De gemeenteraad te verzoeken een budget beschikbaar
te stellen van € 170.315,- voor de totale schadeloosstelling voor Huurder 2.
5. In te stemmen met het raadsvoorstel.
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Zaaknummer

20210-2022

No.
3.

Onderwerp
Vaststellen plan van aanpak interbestuurlijk toezicht
omgevingsrecht

Besluit
Portefeuillehouder
Besloten wordt:
A. vd Weijenberg
1. In te stemmen met het Plan van Aanpak IBT Omgeving
Gemeente Waterland 2022-2023.
2. Het Plan van Aanpak IBT Omgeving Gemeente Waterland
2022-2023 toe te sturen aan de Provincie Noord-Holland
en de gemeenteraad middels het raadsinformatiedocument.

Zaaknummer
22122-2022

4.

Bestek en tekeningen saneren en aanbrengen voorbelasting fase 1 Galgeriet

Besloten wordt:
In te stemmen met bestek en tekeningen saneren en
voorbelasten Galgeriet fase 1.

T. van Nieuwkerk

22522-2022

5.

Afsluiten twee DVO's met GGD Zaanstreek-Waterland voor Besloten wordt:
A. vd Weijenberg
werkzaamheden mbt Veilig Thuis en de Wvggz
1. Akkoord te gaan met de inhoud van de Dienstverleningsovereenkomst Veilig Thuis en de daarbij horende
bijlagen en deze te ondertekenen.
2. Akkoord te gaan met de inhoud van de Dienstverleningsovereenkomst Wvggz en de daarbij horende bijlagen en
deze te ondertekenen.
3. Akkoord te gaan met het afsluiten van een Verwerkersovereenkomst met de GGD over de DVO Veilig Thuis, als
de DPIA hiertoe aanleiding geeft en interne afstemming
heeft plaatsgevonden over de inhoud van de Verwerkersovereenkomst.
4. Akkoord te gaan met het afsluiten van een Verwerkersovereenkomst met de GGD voor de DVO Wvggz.

22535-2022

6.

Voortzetting pilot en aanpassing samenwerkingsafspraken
en subsidieregeling doorstroomregeling 65+ Verhuisvoordeel ZW 2022-2023

Besloten wordt:
1. Van de Evaluatie voordeelregeling 65 plus kennis te
nemen.
2. Met een verlenging van één jaar van het experiment op
grond van de Huisvestingsverordening inhoudende
voorrang voor doorstromers van 65 jaar en ouder in de
gemeenten Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan,
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No.

Onderwerp
Vervolg Voortzetting pilot en aanpassing samenwerkingsafspraken en subsidieregeling doorstroomregeling 65+
Verhuisvoordeel ZW 2022-2023

Besluit
Purmerend, Waterland, Wormerland en Zaanstad in te
stemmen.
3. Met de Samenwerkingsovereenkomst 65 plus verhuisvoordeel Zaanstreek-Waterland, gewijzigde versie 1 juli
2022, tussen de gemeenten Edam-Volendam,
Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland,
Wormerland en Zaanstad, de woningcorporaties
Intermaris, Wooncompagnie, Parteon, Rochdale, Eigen
Haard, Woonzorg Nederland, WormerWonen, ZVH en
hun huurdersorganisaties in te stemmen, inhoudende:
• via een regionale aanpak willen partijen drempels om
te verhuizen voor oudere huurders in ZaanstreekWaterland wegnemen;
• in de periode 1 juli 2022 tot 1 juli 2023 bieden de
woningcorporaties verspreid over de regio 100 tot 300
sociale huurwoningen met het voorrangslabel 65 plus
verhuisvoordeel aan;
• de woningcorporaties bieden het meenemen van de
oude huurprijs alleen nog aan als een huurder nog niet
gelijkvloers woont of woont in een gelijkvloerse
woning groter dan 70 m2 (gebruiksoppervlakte) met 4
kamers of meer;
• de gemeenten blijven alle huurders die op basis van
het voorrangslabel 65 plus verhuisvoordeel verhuizen
een verhuiskostensubsidie van € 1.000,-- aanbieden.
4. Met de subsidieregeling doorstroming senioren
Zaanstreek-Waterland 2022-2023 tot een maximum van
€ 300.000,-- in te stemmen, inhoudende:
• een verhuissubsidie van € 1.000,-- aan te bieden aan
maximaal 300 doorstromers die vallen onder de
samenwerkingsafspraken doorstroming senioren
Zaanstreek-Waterland;
• waarbij de gemeente Zaanstad de uitvoering op zich
neemt van deze regeling.
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Portefeuillehouder
T. van Nieuwkerk

Zaaknummer
22547-2022

No.

Onderwerp
Vervolg Voortzetting pilot en aanpassing samenwerkingsafspraken en subsidieregeling doorstroomregeling 65+
Verhuisvoordeel ZW 2022-2023

Besluit
5. Het raadsinformatiedocument inzake de gewijzigde
voortzetting van de samenwerking om de doorstroming
van oudere huurders te stimuleren ter kennisname aan
te bieden aan de raad.

Portefeuillehouder

Zaaknummer

7.

Het toekennen van een zorgunit (in bruikleen) op grond
van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Besloten wordt:
Een zorgunit in bruikleen toe te kennen.

A. vd Weijenberg

22582-2022

8.

Aanwijzing leden en plaatsvervangende leden in gemeenschappelijke collegeregelingen Waterlands Archief,
Omgevingsdienst IJmond en GGD

Besloten wordt:
M. van der Weele
1. Als lid in het bestuur van de gemeenschappelijke
regeling Waterlands Archief aan te wijzen Marian van
der Weele.
2. Als plaatsvervangend lid in het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Waterlands Archief aan te wijzen
Harm Scheepstra.
3. Als lid in het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst IJmond aan te wijzen
Astrid van de Weijenberg.
4. Als plaatsvervangend lid in het Algemeen Bestuur van de
gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst IJmond
aan te wijzen Harm Scheepstra.
5. Als lid in het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling GGD aan te wijzen Astrid van de
Weijenberg.
6. Als plaatsvervangend lid in het Algemeen Bestuur van de
gemeenschappelijke regeling GGD aan te wijzen Roland
Wolters.

22802-2022
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No.
9.

Onderwerp
Bestuurlijk Toezicht Prostitutie

Besluit
Portefeuillehouder
Besloten wordt:
M. van der Weele
1. In te stemmen dat het Bestuurlijk Toezicht Prostitutie op
districtsniveau onder coördinatie van gemeente
Zaanstad wordt uitgevoerd.
2. Vast te stellen van het inrichtingsplan Bestuurlijk
Toezicht Prostitutie.
3. Vast te stellen van het aanwijzingsbesluit toezichthouders bestuurlijk toezicht op prostitutie.
4. In te stemmen met de uitwerking per onderdeel van het
inrichtingsplan Bestuurlijk Toezicht Prostitutie en de
daarbij behorende fasering, zoals opgenomen in het
Implementatieplan.
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Zaaknummer
22587-2022

