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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 

        

Vergadering gehouden op  22 september 2020   

    Week     39 

    

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

 

 

 

No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder Zaaknummer 

1. Besluitenlijst van de vergadering gehouden 

op 15 september 2020, week 38 

 

Ongewijzigd vastgesteld. K.S. Heldoorn  

2. Aanbesteding van een gedeelte van het 

nieuwe jeugdteam 

Besloten wordt: 

1. In te stemmen met de Europese openbare aanbesteding van een 

gedeelte van het nieuwe jeugdteam en de aanbestedings-

documenten op TenderNed te publiceren. 

2. In te stemmen met het gunnen van de opdrachten aan en het sluiten  

van de overeenkomsten met, de inschrijver met de economisch 

meest    voordelige inschrijving gelet op de beste prijs-kwaliteit 

verhouding. 

 

T. van Nieuwkerk 19776-2020 

3. Verleningen en vaststellingen stimulerings-

subsidies 

Besloten wordt: 

1. De subsidieaanvraag van De Waterlandse Uitdaging ten bedrage 

van € 2.500,- te honoreren. 

2. De subsidieaanvraag van Stichting De Waterlandse Kunstkring ten 

bedrage van € 1.200,-- te honoreren. 

3. Het vaststellingsverzoek van Stichting De Zonnebloem deels te 

honoreren en de subsidie vast te stellen op € 680,-. 

4. De subsidieaanvraag van De Waterlandse Uitdaging ten bedrage 

van € 2.500,- te honoreren. 

 

B. ten Have 19897-2020 
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 Vervolg Verleningen en vaststellingen 

stimuleringssubsidies 

5. Het vaststellingsverzoek van Stichting De Zonnebloem deels te 

honoreren en de subsidie vast te stellen op € 680,-. 

6. De subsidie van de Stichting Broeker Gemeenschap voor het 

project Kunstroute vast te stellen op € 130,-. 

7. De stimuleringssubsidies 2018-2019 opgenomen op de lijst die 

als bijlage 3 is toegevoegd vast te stellen op de bedragen die bij 

verlening zijn toegekend. 

8. Voor de beschikkingen op te stellen voor de subsidies genoemd bij 

punt 5 het mandaat voor verdere afhandeling neer te leggen bij het 

afdelingshoofd Z&W. 

 

  

4. Organisatieontwikkeling Besloten wordt: 

1. Het voornemen uit te spreken om: 

    a. in te stemmen met de nieuwe organisatievisie; 

    b. in te stemmen met het bedrijfsconcept van de netwerk-

organisatie Waterland; 

    c. in te stemmen met de besturingsfilosofie; 

        (zoals verwoord in de bijlage (‘Het Waterlandse Werken’). 

2. Ondernemingsraad hierover advies te vragen. 

3. Het voorgenomen besluit d.d. 14 juni 2019 (BW19.00297) genomen 

in de collegevergadering van 23 juli 2019 in te trekken. 

4. In te stemmen met toevoegen extra formatieruimte van 5,9 Fte. 

(tweeTeammanagers, 0,6 Fte bij Publiekszaken (m.n. voor de 

telefonische bereikbaarheid), 1Fte BOA, 0,5 Fte Medewerker 

monumentenzorg, 1 Fte Trainee en 0,8 Fte Beleidsmedewerker Zorg 

en Veiligheid). 

5. Onderzoek te (laten) doen naar optimale invulling cluster 

Informatievoorziening en besteding ICT-budget. 

6. Een strategisch (bestuurlijk) plan op te stellen. 

7. Een strategisch personeelsplan op te stellen. 

 

T. van Nieuwkerk 18822-2020 

 


