BESLUITENLIJST van het college van burgemeester en wethouders
Vergadering gehouden op

24 november 2020

Week

48

Aanwezig: K.S. Heldoorn, J. Kaars, A.A. van Nieuwkerk, A.M.H. van de Weijenberg en E. Dijk

No.
1.

Onderwerp

Besluit

Portefeuillehouder

Zaaknummer

Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 17

Ongewijzigd vastgesteld.

K.S. Heldoorn

Besloten wordt:

A. vd Weijenberg

24728-2020

J. Kaars

24230-2020

november 2020, week 47
2.

1e Begrotingswijziging 2021 Vervoerregio Amsterdam

1. Kennisnemen van de 1e begrotingswijzing 2021 van de
Vervoerregio Amsterdam.
2. In te stemmen met de in de brief verwoorde zienswijze.
3. De gemeenteraad te informeren middels het raadsinformatiedocument en gelegenheid te bieden
eventuele aanvullende opmerkingen vanuit de raad mee
te geven aan het regioraadslid voor de behandeling in
de regioraad van 15 december 2020.
4. Wethouder Van de Weijenberg wordt gemachtigd
ondergeschikte wijzigingen in het RID aan te brengen.
3.

Beslissing op bezwaar Niesenoortsburgwal 42

Besloten wordt:
1. De bezwaren tegen de verleende omgevingsvergunning
voor het plaatsen van een overkapping op het perceel
Niesenoortsburgwal 42 te Monnickendam ontvankelijk te
verklaren.
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No.

Onderwerp

Besluit

Vervolg beslissing op bezwaar Niesenoortsburgwal 42

2. Het advies van de Adviescommissie voor de bezwaar-

Portefeuillehouder

Zaaknummer

T. van Nieuwkerk

24657-2020

A. vd Weijenberg

24737-2020

K.S. Heldoorn

--

schriften Waterland over te nemen.
3. Het primaire besluit tot verlening van de aanvraag om
omgevingsvergunning te herroepen.
4. Op grond van artikel 2.10, eerste lid, onder c van de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de aan vraag
omgevingsvergunning voor het plaatsen van een overkapping op het perceel Niesenoortsburgwal 42 in
Monnickendam, zoals aangevraagd op 5 september
2020, te weigeren.
4.

Nieuwe rechtspositieregeling buitengewoon ambtenaren

Besloten wordt:

burgerlijke stand

Het college stemt in met het concept rechtspositie
regeling buitengewoon ambtenaren burgerlijke stand.

5.

Aanbesteding afvalinzameling Waterland

Besloten wordt:
1. In te stemmen met de Europese openbare aanbesteding van de huisvuil- en grofvuilinzameling vanaf mei
2021 en de aanbestedingsdocumenten op TenderNed
te publiceren.
2. In te stemmen met het gunnen van de opdrachten aan
en het sluiten van de overeenkomsten met de inschrijver(s) met economisch meest voordelige inschrijving,
gelet op de beste prijs-kwaliteit verhouding. Mits
passend binnen het begrote budget.

6.

Besluitenlijsten Crisisteam Corona

Besloten wordt:
De besluiten van het crisisteam, genomen op 9 september
en 2 oktober 2020, te bekrachtigen.
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