BESLUITENLIJST van het college van burgemeester en wethouders
Vergadering gehouden op

2 februari 2021

Week

5

Aanwezig: K.S. Heldoorn, J. Kaars, A.A. van Nieuwkerk, A.M.H. van de Weijenberg, M. van Dijk en E. Dijk

No.
1.

Onderwerp

Besluit

Portefeuillehouder

Besluitenlijst van de vergadering gehouden op26 januari

Ongewijzigd vastgesteld.

K.S. Heldoorn

Instemmen met de begroting en jaarplannen 2021 MRA

Besloten wordt:

K.S. Heldoorn

Zaanstreek-Waterland

1. In te stemmen met de begroting regionale projecten

Zaaknummer

2021, 4
week
2.

2021.
2. In te stemmen met het toekennen van een eenmalige
bijdrage van € 70.000,- aan de regionale pilot respijthuis Zaanstreek-Waterland vanuit de voormalige SRAgelden, aangezien er binnen de regionale WMObudgetten geen ruimte kan worden gevonden.
3. Kennis te nemen van de voorlopige jaarplannen 2021
van de regionale portefeuillehoudersoverleggen
(PHO’s). Deze worden begin 2021 in/met de PHO’s
definitief gemaakt.
4. Kennis te nemen van het geactualiseerde overzicht “Wie
wat Zaanstreek-Waterland”.
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2529-2021

No.
3.

Onderwerp

Besluit

Portefeuillehouder

Zaaknummer

Last onder dwangsom Europarcs

Besloten wordt:

A. vd Weijenberg

1716-2021

A. vd Weijenberg

1752-2021

M. van Dijk

2216-2021

T. van Nieuwkerk

2246-2020

Akkoord te gaan met het vaststellen van een gewijzigde
last onder dwangsom.
4.

Beslissing op bezwaar oplaadplaats Het Trefpunt

Besloten wordt:

(Marken)

1. Het bezwaar tegen het verkeersbesluit niet-ontvankelijk te verklaren.
2. Het advies d.d. 12 januari 2021 van de Adviescommissie voor de bezwaarschriften Waterland over te
nemen.
3. Het bestreden besluit in stand te laten.

5.

Compensatie schoolzwemmen corona schooljaar 2020-

Besloten wordt:

2021

1. Aan het einde van schooljaar 2020-2021 ouders
geheel of gedeeltelijk te compenseren voor de ouderbijdrage voor het schoolzwemmen.
2. Hiervoor een bedrag van €25.220,- te reserveren
vanuit de reserve Covid-19.

6.

Toezicht Wmo 2021

Besloten wordt:
1. Kennis te nemen van de evaluatie van het toezicht Wmo
2020.
2. Het Jaarplan toezicht 2021 vast te stellen.
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No.
7.

Onderwerp

Besluit

Portefeuillehouder

Zaaknummer

Evaluatie en verlenging bibliotheekwerk

Besloten wordt:

T. van Nieuwkerk

1875-2021

T. van Nieuwkerk

2721-2021

A. vd Weijenberg

24721-2020

1. De evaluatie van Karmac 2020 vast te stellen.
2. Het bibliotheekwerk per 1 januari 2022 aan te
besteden.
3. De raad te informeren middels een raadsinformatiedocument over de evaluatie van Karmac en het voornemen tot aanbesteding van het bibliotheekwerk per
1 januari 2022.
4. Wethouder Van Nieuwkerk wordt gemachtigd ondergeschikte wijzigingen aan te brengen in het
raadsinformatiedocument.
8.

Sluitingsdag 17 september 2021 (gehele dag) i.v.m.

Besloten wordt:

Gemeente-uitje

De gehele organisatie te sluiten op 17 september 2021
gedurende de gehele dag wegens de Gemeente-excursie.

9.

Samenwerkingsovereenkomst TakecareBnb

Besloten wordt:
1. De samenwerkingsovereenkomst met de stichting
Takecarebnb inzake een logeerregeling voor statushouders in Waterland voor instemming aan te nemen.
2. Het aantal gebruikers van de logeerregeling voor 2021
te maximeren op twee (zie financiële toelichting).
3. Wethouder A.M.H van de Weijenberg te mandateren de
Samenwerkingsovereenkomst met de stichting
Takecarebnb namens het college te ondertekenen.
4. De financiering tot een bedrag van € 4.500,- (twee
plaatsingen) vanaf 1 januari 2021 te dekken uit de
middelen re-integratie.
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No.

Onderwerp

Besluit

Portefeuillehouder

Zaaknummer

10.

Beleidsregels BBZ 2020

Besloten wordt:

A vd Weijenberg

25918-2020

A vd Weijenberg

1835-2021

De Beleidsregels Besluit bijstandsverlening zelfstandigen
(Bbz 2004) gemeente Waterland voor instemming aan te
nemen.
11.

Aanbesteding onderhoud openbare verlichting

Besloten wordt:
1. In te stemmen met de Europese Openbare aanbesteding van een raamovereenkomst voor onderhoud van
openbare verlichting in de gemeente vanaf mei 2021
tot en met uiterlijk april 2023 met 2x een verlengingsoptie van één jaar en daarmee de aanbestedingsdocumenten vast te stellen en de opdracht op deze
wijze in de markt te zetten.
2. In te stemmen met het gunnen van de opdracht aan de
inschrijver met de economisch meest voordelige
inschrijving op basis van laagste prijs.
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