BESLUITENLIJST van het college van burgemeester en wethouders
Vergadering gehouden op

15 december 2020

Week

51

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

No.
1.

Onderwerp

Besluit

Portefeuillehouder

Besluitenlijst van de vergadering gehouden op

Ongewijzigd vastgesteld.

S. Heldoorn

Besloten wordt:

T. van Nieuwkerk

Zaaknummer

8 december 2020, week 50
2.

Nationaal Preventie Akkoord gemeente Waterland

1. In te stemmen met het aangaan van het Nationaal
Preventie Akkoord.
2. In te stemmen met het aanvragen van een ondersteuningsbudget van €9.600,-, om met dit bedrag een
formateur aan te stellen om het proces te begeleiden
en te ondersteunen. Hiervoor zijn Rijksmiddelen
beschikbaar.
3. In te stemmen om in januari 2021, na het ondertekenen van het Nationaal Preventie Akkoord, een
aanvraag in te dienen voor een uitvoeringsbudget 2021
om het preventieakkoord uit te voeren. Hiervoor zijn
rijksmiddelen beschikbaar die afhankelijk zijn van het
aantal inwoners in de gemeente.
4. In te stemmen met het aanvragen van de uitvoeringsbudgetten voor 2022 en 2023 in november voordat het
des betreffende jaar in gaat. Hiervoor zijn rijksmiddelen beschikbaar die afhankelijk zijn van het
aantal inwoners in de gemeente.

pagina 1 van 3

26732-2020

No.
3.

Onderwerp

Besluit

Portefeuillehouder

Beslissing op bezwaar handhavingsverzoek

Besloten wordt:

A. van de Weijenberg 26774-2020

Zaaknummer

1. Het bezwaar tegen de afwijzing om handhavend op te
treden ontvankelijk, maar ongegrond te verklaren.
2. Het advies d.d. 1 december 2020 van de Adviescommissie voor de bezwaarschriften Waterland over te
nemen.
3. Het bestreden besluit in stand te laten.
4.

Inhuur specialistische kennis project Galgeriet

Besloten wordt:

J. Kaars

1. Kennis te nemen van de memo externe adviseurs
project Galgeriet.
2. Af te wijken van het advies van inkoop met betrekking
tot de aanbestedingsprocedure voor de inhuur van
dienstverlening en de opdracht enkelvoudig onderhands te gunnen aan Antea Group.
3. Af te wijken van het advies van inkoop met betrekking
tot de aanbestedingsprocedure voor de inhuur van een
stedenbouwkundige en de opdracht enkelvoudig
onderhands te gunnen aan BGSV.
4. Af te wijken van het advies van inkoop met betrekking
tot de aanbestedingsprocedure voor juridische
advisering en de opdracht enkelvoudig onderhands te
gunnen aan Benthem Gratama.
5. Af te wijken van het advies van inkoop met betrekking
tot de aanbestedingsprocedure voor de inhuur van een
planeconoom en de opdracht enkelvoudig onderhands
te gunnen aan Karaconsult.

pagina 2 van 3

24195-2020

No.
5.

Onderwerp

Besluit

Portefeuillehouder

Zaaknummer

Definitief collegebesluit rechtspositie regeling

Besloten wordt:

T. van Nieuwekerk

26826-2020

buitengewoon ambtenaren burgerlijke stand

Met terugwerkende kracht per 1 januari 2020 in te

T. van Nieuwkerk

26461-2020

stemmen met nieuwe rechtspositie regeling buitengewoon ambtenaren burgerlijke stand.
6.

Aanpassing vergoeding van de reiskosten woon-werk

Besloten wordt:

verkeer 2021

De onbelaste vergoeding van de reiskosten woon-werk
verkeer vanaf 1 januari 2021 niet meer onbelast te
vergoeden voor de categorie werknemers die drie of meer
dagen thuiswerken. De medewerkers die 3 of meer dagen
op locatie hun werkzaamheden moeten verrichten, zijn
hiervan uitgezonderd.

7.

Besluitvorming over het beheerplan openbare verlichting

Besloten wordt:

2021-2025

1. In te stemmen met het conceptbeheerplan openbare

A. van de Weijenberg 25909-2020

verlichting 2021-2025.
2. De bijbehorende begrotingswijziging aan te bieden aan
de gemeenteraad ter vaststelling.
8.

Voornemen afwijzing verzoek om handhaving

Besloten wordt:

A. van de Weijenberg 26817-2020

Akkoord te geven met het voornemen om het verzoek om
handhaving af te wijzen.
9.

Concept-onderwijsvisie

Besloten wordt:

A. van de Weijenberg 26897-2020

1. In te stemmen met de bijgevoegde conceptonderwijsvisie gemeente Waterland 2020.
2. De concept-onderwijsvisie ter consultatie voor te
leggen aan de schooldirecteuren van de scholen in de
gemeente Waterland.
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