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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 

        

Vergadering gehouden op  20 april 2021  

   Week     16 

    

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

 

 

 

No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder Zaaknummer 

1. Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 13 april 

2021, week 15  

 

Ongewijzigd vastgesteld. M.C. van der Weele  

2. Bestuurlijke verantwoording informatiebeveiliging BAG, 

BGT en BRO 2020 

Besloten wordt: 

1. De verantwoordingsrapportage Basisregistratie 

Adressen en Gebouwen (BAG) 2020 vast te stellen.  

2. De verantwoordingsrapportage Basisregistratie 

Grootschalige Topografie (BGT) 2020 vast te stellen.  

3. De verantwoordingsrapportage Basisregistratie 

Ondergrond (BRO) 2020 vast te stellen. 

 

T. van Nieuwkerk 11138-2021 

3. Verantwoording informatiebeveiliging ENSIA 2020 DigiD 

en Suwinet 

Besloten wordt: 

1. De Collegeverklaring ENSIA 2020 informatiebeveiliging 

DigiD en Suwinet vast te stellen.  

2. In te stemmen met het concept ENSIA assurancerapport 

DigiD en Suwinet.  

3. In te stemmen met de Letter of Representation (LOR).  

4. De gemeentesecretaris te mandateren de LOR namens 

het college te ondertekenen. 

 

T. van Nieuwkerk 10979-2021 
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4. Jaarrapportage informatieveiligheid en privacy 2020 Besloten wordt: 

1. De Jaarrapportage informatieveiligheid en privacy 2020 

vast te stellen.  

2. De Jaarrapportage als bijlage bij de Jaarrekening 2020 

te voegen. 

 

T. van Nieuwkerk 11859-2021 

5. Aanbesteding regionale inkoop specialistische jeugdhulp Besloten wordt: 

In te stemmen met de aanbestedingsdocumenten 

specialistische jeugdhulp voor de segmenten Hoog 

specialistische jeugdhulp en Verblijf (segment C en V) en 

Enkelvoudige specialistische jeugdhulp (segment B) regio 

Zaanstreek-Waterland en de opdracht op deze wijze in de 

markt te zetten. 

 

T. van Nieuwkerk 11902-2021 

6. Beslissing op bezwaar Zeedijk 2 Uitdam Besloten wordt: 

1. Het advies van de Adviescommissie voor de bezwaar-

schriften Waterland over te nemen en het bezwaar-

schrift tegen de verlening van de omgevingsvergunning 

voor het realiseren van een zeilschool met daaraan 

gekoppeld groepsaccommodatie op het perceel Zeedijk 

2 te Uitdam ontvankelijk maar ongegrond te verklaren. 

2. Het primaire besluit tot verlening van de omgevings-

vergunning in stand te laten. 

 

J. Kaars 12130-2021 
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6. RES 1.0 Besloten wordt: 

1. Akkoord te gaan met het (voor juni 2021) ter besluit-

vorming aanbieden aan de raad van de RES 1.0 inzet 

voor de regio Noord-Holland Zuid.  

2. Wethouder Thijs Kroese (als technisch voorzitter van de 

Stuurgroep RES NHZ namens de energieregio Noord-

Holland Zuid) te machtigen om de RES 1.0 NHZ, na 

besluit van de gemeenteraad, aan te bieden aan het 

Nationaal Programma RES.  

3. Vanuit het bovenlokale belang van de energietransitie 

de stuurgroep RES NHZ de opdracht te geven om een 

uitvoeringsprogramma op te stellen, met daarin:  

    a.  regionale samenwerkingsafspraken met betrekking 

tot:  

         i.  de uitwerking van de zoekgebieden voor zon en   

wind;  

    ii. de uitwerking van de Regionale Structuur   

Warmte; 

    b.  afspraken, kaders en aanpak voor het proces naar 

de RES 2.0;  

    c.  afspraken m.b.t. data en monitoring;  

    d.  afspraken over inzet en verdeling van capaciteit en   

uitvoeringsbudget. 

4.     Wethouder Van de Weijenberg wordt gemachtigd 

ondergeschikte wijzigingen aan te brengen in de 

raadsstukken. 

 

A. vd Weijenberg 12273-2021 
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7. Gedeeltelijke kwijtschelding huur De Waegh ivm corona Besloten wordt: 

In te stemmen met het voorstel van de huurders van De 

Waegh hen tegemoet te komen, door, in lijn met recente 

gerechtelijke uitspraken, 1/3 van de huur kwijt te 

schelden voor de periode 15 oktober 2020 tot 

31december 2020. 

 

T. van Nieuwkerk 12441-2021 

8. Overnemen bankgarantie middels overeenkomst 

waarborgsom 

Besloten wordt: 

1. In te stemmen met het aangaan van een overeenkomst 

voor waarborgsom ten behoeve van het project Van 

Disweg van 2015.  

2. In te stemmen met het beëindigen van de overeen-

komst van bankgarantie van 13-11-2015. 

 

J. Kaars 12303-2021 

 


