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

31 mei 2022
22

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.
2.

Onderwerp
Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 24 mei
2022, week 21

Besluit
Ongewijzigd vastgesteld.

Portefeuillehouder
M.C. van der Weele

Behandeling tweede begrotingswijzing 2022 ODIJmond,
ontwerpbegroting 2023 ODIJmond en kennisnemen van
het jaarverslag 2021

Besloten wordt:
1. Kennis te nemen van het Jaarverslag 2021 en de
Jaarrekening 2021 van de gemeenschappelijke regeling
ODIJ.
2. Via het raadsvoorstel in te stemmen met de Ontwerpbegroting 2023.
2a. De begrote bedragen van ODIJ in onze begroting te
verwerken.
2b. Dit in de zienswijze te laten weten aan het Dagelijks
Bestuur van de gemeenschappelijke regeling ODIJ.
3. In te stemmen met de tweede begrotingswijziging 2022.
3a. De gemeentelijke begroting 2022 te verlagen met
€ 38.219,--.
3b. Dit in de zienswijze te laten weten aan het Dagelijks
Bestuur van de gemeenschappelijke regeling ODIJ.
4. Wethouder Van de Weijenberg te machtigen
ondergeschikte wijzigingen aan te brengen in de
raadsstukken.

A. van de Weijenberg 13478-2022
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Zaaknummer

No.
3.

4.

Onderwerp
Wensen en opvattingen Zaanstreek-Waterland concept
MRA Meerjarenbegroting 2021-2024

Besluit
Portefeuillehouder
Besloten wordt:
M. van der Weele
1. Kennis te nemen van de MRA concept Meerjarenbegroting 2021-2024 en de aanbiedingsbrief,
oplegnotitie, MRA Agenda en MRA Samenwerkingsafspraken.
2. In te stemmen met de in de brief van de regio
Zaanstreek-Waterland geformuleerde wensen en
opvattingen over de MRA concept Meerjarenbegroting
2021-2024.
3. In te stemmen met de inhoud van het raadsvoorstel
waarin de raad verzocht wordt in te stemmen met de
in de brief van de regio Zaanstreek-Waterland
geformuleerde wensen en opvattingen over de MRA
concept Meerjarenbegroting 2021-2024.
4. In te stemmen met het concept-raadsbesluit waarin de
raad wordt voorgesteld het besluit te nemen in te
stemmen met de in de brief van de regio ZaanstreekWaterland geformuleerde wensen en opvattingen over
de MRA concept Meerjarenbegroting 2021-2024.

Zaaknummer
17192-2022

Bestuurlijke reactie rekenkamercommissie digitale
dienstverlening

Besloten wordt:
M. van der Weele
1. Kennis te nemen van de concept-rapportage van de
Rekenkamercommissie over digitale dienstverlening en
de aanbevelingen over te nemen.
2. Bestuurlijke reactie vast te stellen en deze door middel
van de brief aan de rekenkamercommissie te
versturen.
3. Burgemeester Van der Weele te machtigen om de
reactiebrief inhoudelijk aan te passen.

17228-2022
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No.
5.

Onderwerp
Realiseren Gemeentelijke Opvang locatie voor Oekraïners
in het Lake Land Hotel te Monnickendam

Besluit
Portefeuillehouder
Besloten wordt:
M. van der Weele
1. Een huurovereenkomst aan te gaan voor het gebruik
van het Lake Land Hotel voor gemeentelijke opvang
van circa 140 Oekraïense vluchtelingen en het
Havengebouw Marina als locatie voor kook-, eet- en
wasgelegenheid.
2. In te stemmen met benodigde verbouwing à € 47.000,van het Lake Land Hotel om deze opvang mogelijk te
maken.
3. In te stemmen met benodigde verbouwing à
€ 118.357,- van het Havengebouw te gebruiken als
kook-, eet- en wasgelegenheid voor de gebruikers van
het Lake Land Hotel.
4. In te stemmen met het opzetten van een beheerorganisatie, welke wordt bekostigd binnen de door het
Rijk beschikbaar gestelde middelen, voor de duur van
twee jaar.
5. Burgemeester Van der Weele te machtigen een
raadsvoorstel op te stellen.
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