BESLUITENLIJST van het college van burgemeester en wethouders
Vergadering gehouden op

25 mei 2021

Week

21

Aanwezig: M.C. van der Weele, A.A. van Nieuwkerk, A.M.H. van de Weijenberg, A. van Dijk en E. Dijk

No.
1.

Onderwerp

Besluit

Portefeuillehouder

Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 18 mei

Ongewijzigd vastgesteld.

M.C. van der Weele

Besloten wordt:

T. van Nieuwkerk/

1. De heer E. Heusinkveld met terugwerkende kracht te

A. vd Weijenberg

Zaaknummer

2021, week 20
2.

(Her)benoeming leden adviesraad sociaal domein

herbenoemen tot lid van de Adviesraad Sociaal Domein
(hierna: adviesraad) voor de doelgroep “jongeren” van
31 mei 2020 tot 31 mei 2024.
2. De heer K. Valk te benoemen tot lid van de adviesraad
voor de doelgroep ‘diaconieën’ van 11 mei 2021 tot
11 mei 2025.
3. Mevrouw F. Oussoren te benoemen tot lid van de
adviesraad voor de doelgroep ‘ouderen vanaf 55 jaar’
van 11 mei 2021 tot 11 mei 2025.
4. Mevrouw I. Arends met terugwerkende kracht te
benoemen tot lid van de adviesraad voor de doelgroep
‘jongeren met een psychische beperking’ van
14 januari 2020 tot 14 januari 2024.
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No.
3.

Onderwerp

Besluit

Portefeuillehouder

Zaaknummer

Aanbesteding aanleg nieuwe B-veld SV Marken

Besloten wordt:

T. van Nieuwkerk

13942-2021

T. van Nieuwkerk

15843-2021

T. van Nieuwkerk

16150-2021

T. van Nieuwkerk

16091-2021

A. vd Weijenberg

15945-2021

1. De opdrachtverstrekking aan Loonbedrijf Veldman voor
de aanleg van het nieuwe B-veld van de voetbalvereniging SV Marken te bekrachtigen middels een
daartoe strekkende bekrachtigingsverklaring.
2. De door projectleider verrichte rechtshandelingen door
de burgemeester te laten bekrachtigen.
4.

Instemmen met brief aan Galgeriet BV

Besloten wordt:
1. In te stemmen met het versturen van de brief aan
Galgeriet BV.
2. Wethouder Van Nieuwkerk te machtigen ondergeschikte wijzigingen aan te brengen in de brief.

5.

Beleidsnota Informatiebeveiligingsbeleid Gemeente

Besloten wordt:

Waterland 2021-2024

1. De Beleidsnota Informatiebeveiligingsbeleid Gemeente
Waterland 2021-2024 vast te stellen.
2. De gemeenteraad te informeren middels het raadsinformatiedocument.

6.

Gebruik samenstellingsverklaring de Bolder

Besloten wordt:
Met terugwerkende kracht in te stemmen met het gebruik
van een samenstellingsverklaring voor de jaren 2016 –
2020 op de jaarstukken van de Bolder.

7.

Zienswijze op ontwerp-Omgevingsverordening Noord-

Besloten wordt:

Holland 2022

1. Met de inhoud van de zienswijze op de ontwerpOmgevingsverordening NH2022 in te stemmen.
2. Met de inhoud van het raadsinformatiedocument
(338-82) in te stemmen.
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No.
8.

Onderwerp

Besluit

Portefeuillehouder

Zaaknummer

Allonge op de koop- en ontwikkelovereenkomst

Besloten wordt:

A. vd Weijenberg

15579-2021

Stiereveld Watergang

1. In te stemmen met het voorstel van KPO planontwikkeling BV om bij uitzondering een indexering van de
grondprijs toe te passen van 1,5% in plaats van 3%.
2. In te stemmen met de allonge koop- en ontwikkelovereenkomst woningbouwontwikkeling Stiereveld te
Watergang.
3. De portefeuillehouder te machtigen - indien nodig ondergeschikte wijzigingen aan te brengen in de
overeenkomst.
4. De raad te informeren middels een raadsinformatiedocument.
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