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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 
        

Vergadering gehouden op  5 april 2022 
   Week     14 
    
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. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder Zaaknummer 

1. Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 29 maart 
2022, week 13  
 

Ongewijzigd vastgesteld. M.C. van der Weele  

2. GGD Begrotingswijziging 2022 Besloten wordt: 
1. In te stemmen met het voorstel om de uitbreiding van 
het Rijksvaccinatieprogramma op te nemen in de 
gemeenschappelijke regeling. 
2. In te stemmen met het raadsvoorstel en deze met de 
positieve zienswijze voor te leggen aan de raad. 
3. Wethouder Van Nieuwkerk te machtigen ondergeschikte 
wijzigingen aan te brengen in de raadsstukken. 
 

T. van Nieuwkerk 11444-2022 

3. GGD Kadernota 2023 Besloten wordt: 
1. In te stemmen met het raadsvoorstel en deze met de 
positieve zienswijze voor te leggen aan de raad. 
2. Wethouder Van Nieuwkerk te machtigen ondergeschikte 
wijzigingen aan te brengen in de raadsstukken. 
 

T. van Nieuwkerk 11437-2022 

4. Organisatie regionale samenwerking Zaanstreek-
Waterland met betrekking tot de Metropoolregio 
Amsterdam 

Besloten wordt: 
In te stemmen dat of Purmerend of Zaanstad in principe 
het lid MRA Bestuur levert namens de regio, gezien de 
grote ondersteuning die deze wethouder in de eigen 
organisatie moet kunnen organiseren. 

M.C. van der Weele 11395-2022 
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 Vervolg Organisatie regionale samenwerking Zaanstreek-
Waterland met betrekking tot de Metropoolregio 
Amsterdam 

2. In te stemmen dat de regionale PHO hun eigen voor-
zitters kiezen en instemmen dat de vergadering van 
gezamenlijke burgemeesters vaststelt welke wethouders 
de regio vertegenwoordigen in de MRA Platforms en in 
de MRA PHO. 

3. In te stemmen met verdeling van rollen en taken m.b.t. 
de bestuurlijke governance van de regionale samen-
werking in MRA-verband zoals opgenomen in het 
document “Afspraken m.b.t. de regionale samenwerking 
in Zaanstreek-Waterland t.b.v. de MRA”. 

4. In te stemmen met verdeling van rollen en taken m.b.t. 
de inhoudelijke regie op de samenwerking in MRA-
verband zoals opgenomen in het document “Afspraken 
m.b.t. de regionale samenwerking in Zaanstreek-
Waterland t.b.v. de MRA”. 

5. In te stemmen met het opstellen van een uitvoerings-
plan 2022-2023 voor de propositie Zaanstreek-
Waterland, waarbij de directeuren RO van Zaanstad en 
van Purmerend en het Hoofd RO Edam-Volendam 
gezamenlijk fungeren als opdrachtgevers. 

6. De opdracht te geven aan het Gs7 om het samenspel van 
bestuurders en raadsleden die een rol hebben in/ 
richting de MRA en de raden en colleges beter te 
organiseren en te coördineren. 

7. De opdracht te geven aan het Gs7 om te verkennen of 
en hoe de ambtelijke inzet m.b.t. de coördinatie MRA 
meer centraal en gebundeld kan worden georganiseerd. 
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5. Locatiekeuze en voorbereiding opvang en huisvesting 
Vluchtelingen 

Besloten wordt: 
1. Als locatie volledig in te zetten op de handbalvelden op 
het Sportpark Markgouw. 
2. Z.s.m. de voorbereidingen te starten voor het plaatsen 
van tijdelijke woningen op deze locatie. 
3. Gelet op de crisissituatie af te wijken van de aanbeste-
dingsregels/-beleid. 
4. Gelet op de crisissituatie en de doelgroep uit te gaan van 
een parkeernorm van 0. 
5. In overleg met de gemeenteraad de kosten voor te 
financieren, met inachtneming van de normkosten-
vergoeding. 
 

M.C. van der Weele/ 
T. van Eijk 

11433-2022 

6. Voorschotregeling leefgeld Oekraïense vluchtelingen Besloten wordt: 
1. De uit te keren bedragen conform de bedragen genoemd 

in de memo aanvullend leefgeldregeling te vergoeden. 
2. De verstrekking uitsluitend te doen door bankbetalingen. 
3. Indien noodzakelijk en in bijzondere of schrijnende 

situaties, maatwerk te verrichten en bovenop de 
genoemde bedragen voor leefgeld vluchtelingen extra 
financieel te ondersteunen. 

4. Om de uitvoeringsdruk bij de gemeentelijke organisatie 
van deze tijdelijk regeling te ontlasten het mogelijk te 
maken dat het wekelijks leefgeld aan vluchtelingen uit 
Oekraïne voor meerdere weken in één keer kan worden 
verstrekt. 

5. Deze gemeentelijke tijdelijke leefgeldregeling te 
beëindigen en dit besluit in te trekken bij de inwerking-
treding van de Rijksregeling voor het verstrekken van 
leefgeld aan vluchtelingen Oekraïne. 

6. De kosten van deze tijdelijke regeling inclusief de 
organisatie- en uitvoeringskosten op basis van 
daadwerkelijke kosten te declareren bij het Rijk. 

M.C. van der Weele 11354-2022 

 


