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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 

        

Vergadering gehouden op  12 mei 2020   

   Week     20 

    

Aanwezig: K.S. Heldoorn, J. Kaars, B. ten Have, A.A. van Nieuwkerk, A.M.H. van de Weijenberg en N. van Ginkel 

 

 

 

No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder 

1. Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 5 mei 2020,  

week 19 

 

Ongewijzigd vastgesteld. S. Heldoorn 

2. Planschadeovereenkomst Molengouw 56 Besloten wordt: 

Een planschadeverhaalsovereenkomst aan te gaan met 

initiatiefnemer van de aanvraag omgevingsvergunning voor het 

wijzigen van het gebruik van een vrijstaand bijbehorend 

bouwwerk (kapsalon) met de functieaanduiding dienstverlening 

naar wonen (Z-2020-067). 

 

J. Kaars 

3. Regionale Energiestrategie Besloten wordt: 

1.   Met de concept Regionale Energie Strategie Noord-Holland  

Zuid (RES NHZ), onder voorbehoud van wensen en 

bedenkingen van de raad akkoord te gaan, inhoudende: 

     - Het aanbod van de RES-regio NHZ om 2,7 TWh bij te 

dragen aan de landelijke opgave van 35 TWh hernieuwbare 

energie in 2030; 

     - De kaart met globale zoekgebieden voor grootschalige 

wind- en zonne-energie. 

 

A. vd Weijenberg 
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 Vervolg Regionale Energiestrategie 2.  De onderdelen die specifiek van toepassing zijn voor de 

deelregio Zaanstreek-Waterland vast te stellen namelijk: 

   -  De basisinzet van de regio Zaanstreek-Waterland 

bedraagt 0,43 TWh en  wordt gerealiseerd langs de 

volgende lijnen: 

          o Zon op alle bestaande grote(re) daken; 

          o Zon op uitgeefbare – niet in gebruik genomen – 

gronden van bedrijventerreinen; 

          o Zon boven grote parkeerplaatsen; 

          o Bestaande en aangevraagde zon- en windprojecten. 

      -  De zoekgebieden voor extra wind- en zonne-energie in 

de regio Zaanstreek-Waterland zijn: 

          o Zon op de Bukdijk (Marken, gemeente Waterland); 

          o Wind bij de Nes (Marken, gemeente Waterland); 

          o Zon en wind langs A7, A8 en A10; 

          o Zon en wind in het Noordzeekanaalgebied (gemeente  

Zaanstad). 

      -  De tekst en kaart zoals opgenomen in hoofdstuk 8: 

Regio Zaanstreek-Waterland. 

3.   De raad met het Raadsinformatiedocument nr: 345-98 

(inclusief bijlagen) inzake ConceptRES NHZ te informeren). 
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4. Bodemkwaliteitskaart en nota bodembeheer Besloten wordt: 

1. Het voornemen tot de vaststelling van de Notitie aanvulling 

bodemkwaliteitskaart en nota bodembeheer regio 

Zaanstreek-Waterland (versie 8 april 2020), een week van te 

voren met een openbare kennisgeving bekend te maken. 

2. De Notitie aanvulling bodemkwaliteitskaart en nota 

bodembeheer regio Zaanstreek-Waterland (versie 8 april 

2020), voor zover het de gemeente Waterland betreft als 

vastgesteld te beschouwen als een week na de openbare 

kennisgeving geen zienswijzen zijn ingediend. 

3. De gemeenteraad te informeren via het raadsinformatie-  

document. 

 

A. vd Weijenberg 

5. Vangnetuitkering Participatiewet Besloten wordt: 

1. De set aan voorwaarden die gelden voor een aanvraag 

vangnetuitkering Participatiewet 2019 ter kennisname te 

nemen. 

2. Het aanvraagformulier Vangnetuitkering Participatiewet over 

2019, met de analyse van het tekort en de verklaring van uw 

college dat maatregelen zijn getroffen om tot tekortreductie 

te komen voor instemming aan te nemen en te 

ondertekenen. 

3. Het raadsvoorstel waarin u de raad verzoekt in te stemmen 

met de juistheid van de verklaring van het college, over de 

maatregelen om tot tekortreductie op het budget voor 

uitkeringen en loonkostensubsidies te komen ter 

besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad. 

 

A. vd Weijenberg 
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6. Aanbesteding schoonmaak Besloten wordt: 

In te stemmen met: 

1. Schoonmaakdiensten af te nemen bij Werkom te Purmerend. 

2. In dit geval af te wijken van ons inkoopbeleid. 

 

T. van Nieuwkerk 

7. Zienswijze begroting GGD 2021 Besloten wordt: 

Met het raadsvoorstel van de zienswijze op de begroting 2021 

van de GGD in te stemmen zoals verwoord in de brief. 

 

T. van Nieuwkerk 

8. Zienswijze jaarstukken 2019 GGD ZW Besloten wordt: 

In te stemmen met het raadsvoorstel om een positieve 

zienswijze af te geven op de jaarstukken GGD ZW 2019 door 

middel van de brief. 

 

T. van Nieuwkerk 

9. Intentieverklaring deelname programma Cultuureducatie met 

Kwaliteit (CMK) periode 2021 – 2024 

Besloten wordt: 

1. In te stemmen met deelname aan het programma 

Cultuureducatie met  Kwaliteit in het primair onderwijs 

Waterland voor de periode 2021-2024. 

2. Deze instemming te bekrachtigen door ondertekening van 

de intentieverklaring door de portefeuillehouder. 

 

B. ten Have 
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10. Begrotingswijziging 2020 en conceptbegroting 2021 

Omgevingsdienst IJmond 

Besloten wordt: 

1. Kennis te nemen van het jaarverslag en de -rekening 2019 

van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst 

IJmond en deze ter kennisname aan de Gemeenteraad te 

doen toekomen. 

2. De Gemeenteraad voor te stellen om in te stemmen met de 

ontwerpbegroting 2021 van de gemeenschappelijke regeling 

Omgevingsdienst: 

     2.a. deze als zienswijze in te dienen bij het Dagelijks  

Bestuur; 

     2.b. de gewijzigde bijdragen in 2021 tot en met 2024 op te 

nemen in de begroting 2021. 

3. De Gemeenteraad voor te stellen om in te stemmen met de 

begrotingswijziging 2020 van de Gemeenschappelijke 

Regeling Omgevingsdienst IJmond: 

    3a. deze als zienswijze in te dienen bij het Dagelijks Bestuur; 

    3b. de gewijzigde bijdragen 2020 op te nemen in de 

najaarsbegroting 2020 van de gemeente. 

 

A. vd Weijenberg 

11. Profielschets Gemeentesecretaris Besloten wordt: 

De profielschets van de functie Gemeentesecretaris vast te 

stellen. 

 

T. van Nieuwkerk 

12. Jaarstukken 2019 van de Vervoerregio Amsterdam Besloten wordt: 

De raad, middels het raadsvoorstel, voor te stellen: 

a. kennis te nemen van de concept Jaarrekening 2019 en de 

Kadernota 2021 van de Vervoerregio Amsterdam. 

b. In te stemmen met de zienswijzebrief U20.01122. 

 

A. vd Weijenberg 
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13. Vaststelling concept begroting 2021 en Jaarrekening 2019 

Waterlands Archief 

Besloten wordt: 

1. Het jaarverslag en de jaarrekening 2019 voor kennisgeving 

aan te nemen en via de ingekomen stukken ter kennis te 

brengen aan de raad. 

2. Met het raadsvoorstel in te stemmen waarin een positieve 

zienswijze op de ontwerpbegroting 2021 Waterlands Archief 

wordt gegeven. 

 

T. van Nieuwkerk 

14. Plan van aanpak Informatiebeheer en Archiefinspectie 2019 - 

2020 

Besloten wordt: 

1. Kennis te nemen van de brief en het jaarverslag 2019 

interbestuurlijk  toezicht provincie onderdeel informatie-

beheer. 

2. In te stemmen met het plan van aanpak informatiebeheer. 

3. Kennis te nemen van het inspectierapport archiefbeheer 

2020 Waterlands Archief. 

4. In te stemmen met de conceptbrief aan het Waterlands 

Archief als reactie op het inspectierapport archiefbeheer 

2020. 

5. In te stemmen met het concept-raadsinformatiedocument. 

 

T. van Nieuwkerk 
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15. Dienstverleningsovereenkomst Wet Verplichte GGZ (Wvggz) 

tussen gemeenten Zaanstreek-Waterland en GGD ZW 

Besloten wordt: 

1. Akkoord te gaan met de Dienstverleningsovereenkomst 

(DVO) Wvggz tussen de gemeente en de GGD Zaanstreek 

Waterland. De DVO met terugwerkende kracht in te laten 

gaan vanaf 1 januari 2020, voor een periode van zes 

maanden. 

2. De samenwerking binnen deze periode van zes maanden te 

evalueren, en op basis daarvan, een besluit te nemen over 

het voortzetten van deze samenwerking. 

3. Akkoord te gaan met de activiteiten- en kostenbegroting in 

de DVO onder voorwaarde dat deze worden herijkt op basis 

van de werkelijke aantallen meldingen en onderzoek en de 

werkelijke kosten die de GGD ZW maakt als gevolg van de 

DVO. 

4. Akkoord te gaan met de mogelijkheid om de DVO driemaal 

met zes maanden te verlengen tot een maximale periode 

van twee jaar, hierbij zal de kostenverdeling worden herzien 

wanneer niet alle gemeenten besluiten te verlengen. 

5. Akkoord te gaan om bij verlenging aanpassingen te doen die 

zijn opgenomen in het afsprakenregister. 

 

T. van Nieuwkerk 

16. Vaststellen Besluiten- en actielijsten Crisisteam Corona Besloten wordt: 

De besluiten van het crisisteam, genomen op 30 april 2020 en 

8 mei 2020, te bekrachtigen. 

 

S.Heldoorn 

 


