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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 

        

Vergadering gehouden op 7 april 2020    

   Week    15  

    

Aanwezig: K.S. Heldoorn, J. Kaars, B. ten Have, A.A. van Nieuwkerk, A.M.H. van de Weijenberg en N. van Ginkel 

 

 

  

No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder 

1. Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 31 maart 2020,  

week 14 

 

Gewijzigd vastgesteld. S. Heldoorn 

2. Concept samenwerkingsovereenkomst voor maaien waterplanten 

en jaarlijkse bijdrage 

 

Besloten wordt: 

1. In te stemmen met de concept samenwerkings- 

overeenkomst voor de aanpak van waterplanten. 

2. Voor de aanpak van waterplanten jaarlijks een vaste- 

en vrijwillige bijdrage beschikbaar te stellen van 

respectievelijk € 1.500,- en € 4.500,- vanuit het 

budget voor toerisme. 

 

B. ten Have 

3. Aanwijsbesluit Blauwe zone De Hoed Besloten wordt: 

Een wijziging van het aanwijsbesluit parkeerschijfzones 

Waterland 2017 vast te stellen. 

 

A. van de 

Weijenberg  
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4. Verantwoording informatiebeveiliging DigiD en Suwinet 2019 Besloten wordt: 

1. De Collegeverklaring ENSIA 2019 inzake 

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 om de LOR 

namens het college te ondertekenen. 

 

T. van Nieuwkerk 

5. Afhandeling spoedaanvraag huisvesting basisschool 

De Blauwe Ster 

Besloten wordt: 

1. De spoedaanvraag voor De Blauwe Ster af te wijzen.  

2. CPOW in de beschikking te laten weten dat er bij een 

reguliere aanvraag wordt verwezen naar de flexlocatie 

in De Fuut.  

 

B. ten Have 

6. Ontwerp omgevingsverordening NH 2020 Besloten wordt: 

1. Met de inhoud van de pro-forma-zienswijze in te 

stemmen; 

2. De pro-forma-zienswijze op 9 april 2020 te verzenden 

3. Met de inhoud van raadsinformatiedocument 338-44 

in te stemmen. 

4. De voorgenomen zienswijze (ingekomen stukken raad 

d.d. 27 maart 2020) ter aanvulling van de pro-forma-

zienswijze te verzenden naar de provincie wanneer niet 

uiterlijk 14 mei 2020 raadsbehandeling van de 

voorgenomen zienswijze heeft plaatsgevonden; 

5. De toezegging aan de gemeenteraad d.d.  

12 maart 2020 als afgedaan te beschouwen. 

 

J. Kaars 
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7. Aanvullende maatregelen voor welzijns- en sportverenigingen 

tijdens de Coronacrisis 

Besloten wordt: 

1. De uiterste inleverdatum voor de verantwoording van 

subsidies 2019 en de aanvragen voor periodieke 

subsidies 2021 vast te stellen op 31 mei 2020. 

2. Coulance toe te passen bij de beoordeling van niet-

geleverde prestaties bij de subsidieverantwoording 

over 2020 en maatwerk toe te passen op het afrekenen 

van de subsidie. 

3. De voorbereiding van een collegevoorstel voor 

aanvullende maatregelen voor de nakoming van de 

overeenkomsten voor leerlingenvervoer en openbaar 

vervoer ter kennisname te nemen. 

4. De besluitvorming van ondersteunende maatregelen 

voor maatschappelijke instellingen te agenderen voor 

12 mei 2020. 

5. Uitstel van huurbetalingen te bieden aan sport- en 

culturele verenigingen en stichtingen die door de 

maatregelen in financiële problemen dreigen te komen. 

6. De raad wordt geïnformeerd via een Raadsinformatie-

document. 

 

T. van Nieuwkerk / 

B. ten Have 

8. Vaststellen besluiten Crisisteam Corona  

 

Besloten wordt: 

De besluiten van het crisisteam, genomen op 30 maart 2020 te 

bekrachtigen. 

  

S. Heldoorn 

 


