BESLUITENLIJST van het college van burgemeester en wethouders
Vergadering gehouden op
Week

31 augustus 2021
35

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.
1.

Onderwerp
Besluit
Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 24 augustus Ongewijzigd vastgesteld.
2021, week 34

Portefeuillehouder
M.C. van der Weele

Zaaknummer

2.

Update verordening voorzieningen huisvesting onderwijs

Besloten wordt:
1. De raad voor te stellen de voorliggende (concept)
modelverordening voorzieningen huisvesting onderwijs
Gemeente Waterland 2021 vast te stellen en;
2. Het ruimtebehoeftemodel uit de huidige (model)verordening te actualiseren;
3. Wethouder Boland wordt gemachtigd om ondergeschikte wijzigingen in de raadsstukken aan te brengen.

H. Boland

21927-2021

3.

Huur en exploitatie overeenkomst Sportfondsen bad
Monnickendam

Besloten wordt:
H. Boland
1. In te stemmen met de huurovereenkomst voor zwembad
de Sportfondsen te Monnickendam.
2. In te stemmen met de gewijzigde exploitatie- en
beheerdersovereenkomst en verlenging van de
exploitatie- en beheerdersovereenkomst voor zwembad
de Sportfondsen Monnickendam 2021 – 2026.

22513-2021
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No.
4.

5.

Onderwerp
Vaststellen (concept) Programma en Overzicht
Onderwijshuisvesting 2022

Besluit
Besloten wordt:
1. In te stemmen met de bijgevoegde concept-Programma
en overzicht Onderwijshuisvesting 2022.
2. De wethouder onderwijs Op overeenstemming gericht
overleg (OOGO) laten voeren over het voorliggende
concept Programma en Overzicht Onderwijshuisvesting
2022 en;
3. Indien het (concept) Programma en Overzicht 2022
instemming krijgt van de schoolbesturen dit zonder
verder collegevoorstel vast te stellen;
4. De Raad van de Gemeente Waterland voorstellen om
een extra jaarlast van €12.500 in de begroting op te
(laten) nemen ten behoeve van de wettelijk noodzakelijke voorziening - uitbreiding huisvesting met extra m²’s
ten behoeve van de H.M. van Randwijk- en de
St. Sebastianusschool - in het gebouw Grote Grutto in
Ilpendam.

Aanbesteding brandverzekering van gemeentelijke
gebouwen en objecten

Besloten wordt:
H. Boland
1. In te stemmen met de Europese Openbare aanbesteding
van de brandverzekering (opstal en/of inventaris) van
gemeentelijke eigendommen en objecten.
2. In te stemmen met het machtigen van verzekeringsmakelaar Raetsheren van Orden om de aanbesteding uit
te voeren volgens overeengekomen afspraken en het
gunnen van de opdracht aan en het sluiten van de
overeenkomst met de inschrijver met de economisch
meest voordelige inschrijving op basis van laagste prijs.
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Portefeuillehouder
H. Boland

Zaaknummer
25034-2021

26567-2021

No.
6.

7.

Onderwerp
Besluit
Portefeuillehouder
Ledenraadpleging onderhandelaarsakkoord Cao SW 2021 - Besloten wordt:
T. van Nieuwkerk
2025
1. In te stemmen met het onderhandelaarsakkoord Cao SW
2021 - 2025.
2. De gemeentesecretaris te mandateren instemmingsverklaring uit te brengen.

Zaaknummer
26761-2021

Wensen en opvattingen
(concept)samenwerkingsafspraken MRA

26861-2021

Besloten wordt:
M.C. van der Weele
1. Kennis te nemen van de oplegger bij de concept
Samenwerkingsafspraken van de Regiegroep van de
MRA.
2. Kennis te nemen van de concept Samenwerkingsafspraken MRA.
3. In te stemmen met de in de brief van de regio
Zaanstreek-Waterland geformuleerde wensen en
opvattingen met betrekking tot de concept Samenwerkingsafspraken MRA.
4. In te stemmen met de inhoud van het raadsvoorstel
waarin uw college de raad verzoekt om in te stemmen
met de in de brief van de regio Zaanstreek-Waterland
geformuleerde wensen en opvattingen met betrekking
tot de concept Samenwerkingsafspraken MRA.
5. In te stemmen met het concept-raadsbesluit waarin uw
college voorstelt de raad het besluit te nemen in te
stemmen met de in de brief van de regio ZaanstreekWaterland geformuleerde wensen en opvattingen met
betrekking tot de concept Samenwerkingsafspraken
MRA. Burgemeester Van der Weele wordt gemachtigd
om ondergeschikte wijzigingen in de raadsstukken aan te
brengen.
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