BESLUITENLIJST van het college van burgemeester en wethouders
Vergadering gehouden op

12 januari 2021

Week

2

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

No.
1.

Onderwerp

Besluit

Portefeuillehouder

Zaaknummer

Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 5 januari

Ongewijzigd vastgesteld.

K.S. Heldoorn

Instemmen met de uitgangspunten voor de inkoop van

Besloten wordt:

T. van Nieuwkerk

402-2021

de regionale jeugdhulp voor 2022

1. In te stemmen met de uitgangspunten voor de inkoop

A. vd Weijenberg

28365-2020

2021, week 1
2.

van de regionale jeugdhulp voor 2022 zoals
beschreven in de regionale notitie.
2. In te stemmen met het informeren van de raad middels
het raadsinformatiedocument.
3.

Uitvoeringsprogramma 2021 Omgevingsdienst IJmond

Besloten wordt:

vast te stellen

1. Het Uitvoeringsprogramma 2021 Omgevingsdienst
IJmond, met bijbehorend supplement vast te stellen.
2. Het Uitvoeringsprogramma 2021 Omgevingsdienst
IJmond, met bijbehorend supplement via een raadsinformatiedocument ter kennisname aan de raad te
doen toekomen.
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No.
4.

Onderwerp

Besluit

Portefeuillehouder

Zaaknummer

Plaatsing van zonnepanelen op de gemeentewerf door de

Besloten wordt:

A. vd Weijenberg

405-2021

coöperatie Zon op Waterland

1. Akkoord te gaan met de intentieovereenkomst inclusief

M. van Dijk

501-2021

T. van Nieuwkerk

728-2021

toewijzingsregels aangaande de plaatsing van zonnepanelen voor 15 jaar op het kantoor van de gemeentewerf Waterland door de coöperatie Zon op Waterland.
2. Wethouder van de Weijenberg voor het specifieke plan
‘Zon op de gemeentewerf’ mandaat te verlenen om te
besluiten over, en het ondertekenen van de - in lijn
met de intentieovereenkomst - nog op te stellen
definitieve contract(en) met bijbehorende toestemmingen.
5.

Informeren auditcommissie omtrent voortgang

Besloten wordt:

verbeterplan accountantscontrole

De voortgangsrapportage naar de auditcommissie te
sturen.

6.

Definitief besluit aanpassing vergoeding reiskosten

Besloten wordt:

woon-werkverkeer

Definitief te besluiten over de aanpassing vergoeding
reiskosten woon-werkverkeer.
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