BESLUITENLIJST van het college van burgemeester en wethouders
Vergadering gehouden op

8 december 2020

Week

50

Aanwezig: K.S. Heldoorn, J. Kaars, A.A. van Nieuwkerk, A.M.H. van de Weijenberg en E. Dijk, F. Schreutelkamp (agendapunt. 03.03), M. Strooper (agendapunt. 03.03)

No.
1.

Onderwerp

Besluit

Portefeuillehouder

Zaaknummer

Besluitenlijst van de vergadering gehouden op

Ongewijzigd vastgesteld.

S. Heldoorn

Vaststelling gewijzigde Uitvoeringsregeling subsidies

Besloten wordt:

T. van Nieuwkerk

26087-2020

gemeente Waterland 2021

Vast te stellen de gewijzigde Uitvoeringsregeling

S. Heldoorn

25460-2020

S. Heldoorn

25522-2020

1 december 2020, week 49
2.

subsidies gemeente Waterland 2021.
3.

Rapportage en samenwerkingsovereenkomst financiële

Besloten wordt:

administratie projecten regio Zaanstreek-Waterland

1. Kennis te nemen van de rapportage projecten regio
Zaanstreek-Waterland 2019.
2. In te stemmen met het verlengen van de samenwerkingsovereenkomst waarmee de financiële
administratie van de regionale projecten tot eind 2022
door de gemeente Zaanstad wordt voortgezet.
3. In te stemmen met raadsinformatiedocument 169-157.

4.

RID stand van zaken corona-gevolgen augustus t/m

Besloten wordt:

november 2020

1. In te stemmen met het RID stand van zaken coronagevolgen augustus t/m november 2020.
2. Burgemeester Heldoorn wordt gemachtigd
ondergeschikte wijzigingen in het RID aan te brengen.

pagina 1 van 4

No.
5.

Onderwerp

Besluit

Portefeuillehouder

Zaaknummer

Vaststellen Verordening onroerende zaakbelasting 2021

Besloten wordt:

J. Kaars

26101-2020

J. Kaars

26105-2020

J. Kaars

26097-2020

T. van Nieuwkerk

26197-2020

Het raadsvoorstel en de daarbij behorende Verordening
onroerende zaakbelasting gemeente Waterland 2021 voor
te leggen aan de gemeenteraad.
6.

Vaststellen Verordening belastingen op roerende woon-

Besloten wordt:

en bedrijfsruimten 2021

Het raadsvoorstel en de daarbij behorende verordening
belasting op roerende woon- en bedrijfsruimten
Gemeente Waterland 2021 voor te leggen aan de
gemeenteraad.

7.

Vaststellen Verordening rioolheffing 2021

Besloten wordt:
Het raadsvoorstel en de daarbij behorende Verordening
op de heffing en invordering van rioolheffing gemeente
Waterland 2021 voor te leggen aan de gemeenteraad.

8.

Wijzigingen Handboek beveiliging Suwinet

Besloten wordt:
Vast te stellen de wijzigingen in het Handboek Beveiliging
Suwinet.
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No.
9.

Onderwerp

Besluit

Portefeuillehouder

Zaaknummer

Lokale maatregelen voor ondernemers n.a.v. de tweede

Besloten wordt:

T. van Nieuwkerk

25401-2020

coronagolf

Ten gunste van de Waterlandse ondernemers de volgende

J. Kaars

26042-2020

lokale maatregelen voor te stellen aangezien de crisis als
gevolg van Covid-19 de tweede golf is ingegaan:
1. Aan de raad voor te stellen de precariobelasting 2020
met terugwerkende kracht te verlagen naar € 0,00.
2. De invordering voor ondernemers van OZB en rioolheffing niet eerder op te starten dan op 1-7-2021.
3. Individuele afspraken voor betaling van gemeentelijke
belastingen te continueren in 2021.
4. Betalingsafspraken bij invorderingstrajecten voor
gemeenten te continueren in 2021.
10.

Vaststelling onderwijshuisvestingsprogramma 2021

Besloten wordt:
1. In te stemmen met de onderwijshuisvestingsaanvraag
van De Verwondering in het kader van het onderwijshuisvestingsprogramma 2021 onder voorbehoud van
goedkeuring van de voorjaarsnota.
2. Een realisatiekrediet van € 1.893.814,15,- beschikbaar
te stellen voor de voorziening in de huisvesting.
3. In te stemmen met Esprit-scholen als bouwheer die
tevens de sloop van pand Avegaar 86 op zich neemt.
4. € 80.000,- beschikbaar te stellen voor de sloop van
pand Avegaar 86.
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No.

Onderwerp

Besluit

Portefeuillehouder

Zaaknummer

11.

Collegevoorstel inzake reorganisatie

Besloten wordt:

T. van Nieuwkerk

26066-2020

1. In te stemmen met de nieuwe organisatievisie, het
bedrijfsconcept van de netwerkorganisatie Waterland
en de besturingsfilosofie, zoals verwoord in de bijlage
‘Het Waterlandse Werken’ d.d. 2 december 2020 en dit
per 1 januari 2021 in te voeren.
2. Tot het boventallige verklaren van de domeinmanagers
per 1 januari 2021.
3. In te stemmen met de wervings- en selectieprocedure
voor de directeur en de teammanagers.
4. Tot het instellen van een tijdelijke functie voor de
implementatieperiode van de voorgenomen reorganisatie, te weten de functie Programmamanager
Organisatieontwikkeling.
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