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

29 maart 2022
13

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 22 maart
2022, week 12

Besluit
Ongewijzigd vastgesteld.

Portefeuillehouder
M.C. van der Weele

2.

Regionale beleidsnota mensenhandel

Besloten wordt:
T. van Nieuwkerk
1. Akkoord te gaan met het regionaal beleidsplan voor de
aanpak van mensenhandel in Zaanstreek-Waterland.
2. De gemeenteraad te informeren met behulp van het
regionale raadsinformatiedocument. Hierin wordt zowel
ingegaan op het regionaal beleidsplan Mensenhandel als
de overige ontwikkelingen van Allen voor Een.
3. Kennis te nemen van de afspraak dat onder aansturing
van de (regionaal) bestuurlijk trekkers Mensenhandel,
nadere uitwerking wordt gegeven aan het activiteitenplan Mensenhandel 2022.

10561-2022

3.

Invoer van HR21 als nieuw functiewaarderingssysteem

Besloten wordt:
1. In te stemmen met HR21 als functiewaarderingssysteem
voor de organisatie.
2. In overleg te treden met de OR en het Lokaal Overleg,
mocht de uitwerking van HR21 leiden tot structureel
hogere salariskosten.

6168-2022
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T. van Nieuwkerk

Zaaknummer

No.
4.

Onderwerp
De gemeenteraad voorstellen om een verklaring van geen
bedenkingen af te geven

Besluit
Besloten wordt:
1. De gemeenteraad te verzoeken om een ontwerpverklaring van geen bedenkingen te geven tegen het
realiseren van een woning op het perceel Zuiderwouder
Dorpsstraat 58 in Zuiderwoude.
2. Een planschadeverhaalsovereenkomst aan te gaan met
de initiatiefnemer.

Portefeuillehouder
T. van Eijk

Zaaknummer
10052-2022

5.

Rapport thematisch toezicht Wmo pgb

Besloten wordt:
In te stemmen met de inhoud van het rapport (conclusies
en aanbevelingen) van onze Wmo toezichthouder en deze
te verwerken in onze bestuurlijke producten (verordening,
beleidsregels, beschikking) en Wmo werkprocessen.

T. van Nieuwkerk

10457-2022

6.

Realisatie aantrekkelijke plek jongeren de Bolder

Besloten wordt:
In te stemmen met € 10.000,- uit het coronabudget inzake
realisatie aantrekkelijke plek voor jongeren in de Bolder.

T. van Nieuwkerk

10655-2022
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