BESLUITENLIJST van het college van burgemeester en wethouders
Vergadering gehouden op

15 september 2020

Week

38

Aanwezig: K.S. Heldoorn, J. Kaars, B. ten Have, 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.

K.S. Heldoorn

Besloten wordt:

J. Kaars

Zaaknummer

8 september 2020, week 37
2.

Intentieovereenkomst Boeglijn

17802-2020

Kennis te nemen van:
Het aangaan van een intentieovereenkomst tussen Projectontwikkeling Galgeriet B.V., Stichting oudereninitiatief Boeglijn en
de gemeente Waterland.
In te stemmen met:
Het machtigen van wethouder Kaars voor ondertekening van de
intentieovereenkomst.
3.

Last onder dwangsom overtreding

Besloten wordt:

brandveiligheidsvoorschriften

1. Last onder dwangsom op te leggen aan overtreder.

A. van de Weijenberg 18747-2020

2. Indien noodzakelijk invorderingsbeschikking ter inning
dwangsommen op te leggen aan overtreder.
4.

Instellen Lokaal Overleg

Besloten wordt:

T. van Nieuwkerk

Een Lokaal Overleg in te stellen.
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18807-2020

No.
5.

Onderwerp

Besluit

Portefeuillehouder

Gunning schoonmaakonderhoud gemeente

Besloten wordt:

A. van de Weijenberg 18911-2020

Zaaknummer

Waterland

1.

In te stemmen met de voorlopige gunning van het
schoonmaakonderhoud gemeentelijke panden Waterland aan
schoonmaakbedrijf Victoria B.V te Alkmaar.

2.

Indien er geen bezwaar wordt)gemaakt binnen de bezwaartermijn in te stemmen met definitieve gunning van het
schoonmaakonderhoud gemeentelijke panden Waterland aan
schoonmaakbedrijf Victoria B.V. en de overeenkomst af te
sluiten.

6.

2de behandeling van de begroting 2021 en

Besloten wordt:

B. ten Have

meerjarenraming

1. Met het concept raadsvoorstel en raadsbesluit van de

19218-2020

begroting 2021 in te stemmen.
2. Met de begroting 2021 in te stemmen.
7.

Besteding RRE subsidie

Besloten wordt:

A. van de Weijenberg 19385-2020

1. Akkoord te gaan met de besteding van de aan de gemeente
Waterland toegekende Rijks RRE subsidie (Regeling reductie
energiegebruik) in de vorm van vouchers van minimaal €35
tot maximaal €70 -te besteden bij bouwmarkten- ten
behoeve van kleine energiebesparende maatregelen voor
burgers van grondgebonden woningen.
2. Akkoord te gaan met het koppelen van de voucherregeling
aan een inkoopactie voor grote energiebesparende
isolatiemaatregelen.
3. Akkoord te gaan met de overeenkomst met Winst Uit je
Woning in bijlage 1.
4. Akkoord te gaan met de begroting in bijlage 2.
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No.

Onderwerp

Besluit

Portefeuillehouder

Vervolg Besteding RRE subsidie

5. De uitvoeringsregeling energiebesparend maatregelen

A. van de Weijenberg 19385-2020

Zaaknummer

woningen vast te stellen in overeenstemming met de
Algemene subsidieverordening Waterland 2017 (Bijlage 3).
6. Akkoord te gaan met het aan de inwoners aanbieden van een
gratis energie advies door een energiecoach.
7. Wethouder Van de Weijenberg mandaat te verlenen om indien nodigondergeschikte wijzigingen uit te voeren en de
nog op te stellen bewonersbrief namens het college goed te
keuren.
8.

Jaarverantwoording toezicht kinderopvang 2019

Besloten wordt:

A. van de Weijenberg 19309-2020

1. De jaarverantwoording toezicht kinderopvang 2019 vast te
stellen en deze ter informatie door te zenden naar de raad.
2. De vastgestelde jaarverantwoording aan de Inspectie van het
Onderwijs ter beschikking te stellen via digitale verzending
binnen het Digitaal Schooldossier.
9.

Zienswijze vervoerregio 2020

Besloten wordt:

A. van de Weijenberg 17606-2020

1. Kennis te nemen van de Ontwerpbegroting 2021,
meerjarenbegroting 2022- 2024 en Investeringsagenda
Mobiliteit (concept) 2020-2028 van de Vervoerregio
Amsterdam.
2. De raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen middels
raadsvoorstel.
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