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

14 september 2021
37

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
Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 7
september 2021, week 36

Besluit
Ongewijzigd vastgesteld.

Portefeuillehouder
M.C. van der Weele

2.

Beslissing op bezwaar tegen last onder dwangsom

Besloten wordt:
A. vd Weijenberg
1. Het bezwaar tegen de last onder dwangsom ontvankelijk,
maar ongegrond te verklaren.
2. Het advies d.d. 8 juli 2021 van de Adviescommissie voor
de bezwaarschriften Waterland onder aanvulling van de
motivering over te nemen.
3. Het bestreden besluit in stand te laten.

26233-2021

3.

Begroting 2022, 2e behandeling

Besloten wordt:
1. Met de Begroting 2022 in te stemmen.
2. Met het concept raadsvoorstel en concept-raadsbesluit
in te stemmen.

H. Boland

27368-2021

4.

Wijziging beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning
Noodzakelijke Kosten (TONK)

Besloten wordt:
De nieuwe gewijzigde beleidsregels van de TONK-regeling
vast te stellen.

A. vd Weijenberg

20594-2021
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Zaaknummer

No.
5.

Onderwerp
Gezamenlijke inkoop portaal situatiepunten: ICT en
uitvoering

Besluit
Portefeuillehouder
Besloten wordt:
T. van Nieuwkerk
1. In te stemmen met het door de 15 gemeenten in de
regio’s Amstelland-Meerlanden, Amsterdam en
Zaanstreek-Waterland gezamenlijk inkopen van:
a. een digitaal portaal voor de aanvraag van situatiepunten en;
b. de dienstverlening voor beoordeling van de situatiepunten.
2. In te stemmen met het machtigen van gemeente
Amsterdam om:
a. de inkoop uit te voeren volgens de overeengekomen
afspraken en het gunnen van de opdracht aan en het
sluiten van de overeenkomst met de inschrijver met
de economisch meest voordelige inschrijving gelet op
de beste prijs-kwaliteit verhouding, en;
b. in het geval van een eventueel juridisch geschil in
verband met de aanbesteding, de Huisadvocaten van
de gemeente Amsterdam het verweer te laten
voeren.

Zaaknummer
21224-2021

6.

Vaststellen tekst Propositie Zaanstreek-Waterland

Besloten wordt:
M.C. van der Weele
1. In te stemmen met de Propositie Zaanstreek-Waterland.
2. In te stemmen om de propositie met het raadsinformatiedocument aan te bieden aan de raad.
3. Opdracht te geven aan het gemeentesecretarisoverleg of
een voorstel voor uitvoering en monitoring van de
propositie kan worden gerealiseerd.
4. Burgemeester Van der Weele wordt gemachtigd om
ondergeschikte wijzigingen aan te brengen in het RID.

25838-2021
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No.
7.

Onderwerp
Najaarsnota 2021

Besluit
Besloten wordt:
1. Met de Najaarsnota 2021 in te stemmen.
2. Met het raadsvoorstel en conceptraadsbesluit
Najaarsnota 2021 in te stemmen.
3. Wethouder Boland wordt gemachtigd ondergeschikte
wijzigingen in de raadsstukken aan te brengen.
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Portefeuillehouder
H. Boland

Zaaknummer
27626-2021

