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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 

        

Vergadering gehouden op  22 juni 2021 

   Week     25 

    

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

 

 

 

No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder Zaaknummer 

1. Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 15 juni 

2021, week 24 

 

Ongewijzigd vastgesteld. M.C. van der Weele  

2. Benoeming teammanager Samenleving  Besloten wordt: 

1. Te benoemen voor onbepaalde tijd, dhr. C. van Oostrum. 

2. Te plaatsen in de functie van teammanager Samenleving 

voor 36 uur per week.  

3. De ingangsdatum te bepalen op 1 januari 2022. 

 

T. van Nieuwkerk 18877-2021 

3. Regionaal Respijthuis Huize 104 Besloten wordt: 

1. In te stemmen met de deelname aan, inclusief  garant-

stelling voor, de regionale Pilot voor het respijthuis Huize 

104.  

2. In te stemmen met het beschikbaar stellen van budget van 

maximaal €15.088,- (bij 0% bezetting in het eerste jaar) 

uit de Wmo maatwerkbudgetten om deze pilot mogelijk te  

    maken. 

 

T. van Nieuwkerk 19731-2021 
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4. Te hanteren strategie RCA Besloten wordt: 

1. In te stemmen met de te volgen strategie in Zaanstreek-  

    Waterland inzake regionale aanpak huisvesting en  

    inburgering vergunninghouders inhoudende:  

• In te zetten op snelle huisvesting van 

vergunninghouders conform de taakstelling. 

• Daarmee vervalt de opgave voor extra opvang 

asielzoekers en versnelt de inburgering.  

• Per gemeente middels een ‘Pressure Cooking’ 

bijeenkomst te inventariseren waar en hoe de sociale 

woningbouw versneld kan worden.  

• Overleg met Rijk, Provincie en Woningcorporaties :  

o Welke harde plannen kunnen worden versneld  

o Welke zachte plannen kunnen versneld ter  

   besluitvorming worden voorgelegd  

o Op welke locaties kunnen op korte termijn  

   tijdelijke tussenwoningen worden gerealiseerd  

   voor spoedzoekers en kwetsbare groepen. 

• Overleg met het COA om de beschikbare sociale 

huurwoningen passend toe te wijzen aan 

vergunninghouders. 

• Bijgevoegde nieuwsbrief te delen met de 

gemeenteraad. 

2. Wethouder Van Nieuwkerk gemachtigd wordt onder- 

    geschikte wijzigingen aan te brengen in het RID. 

 

T. van Nieuwkerk 19678-2021 
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5.  Incidentele subsidies 1e tranche 2022 Besloten wordt: 

1. Een incidentele subsidie toe te kennen van € 2000,00 voor 

    de organisatie game evenementen.  

2. Een incidentele subsidie toe te kennen van € 2.500,00 

    voor de ontwikkeling van een plattegrond en folders.  

3. Een incidentele subsidie toe te kennen van € 2.500,00  

    voor de ontwikkeling van een natuurkaart van Marken. 

 

T. van Nieuwkerk 19520-2021 

6. Mandaatregeling gemeente Waterland 2021 Besloten wordt: 

1. In te stemmen met het voorgenomen besluit tot vast- 

    stelling van de mandaatregeling gemeente Waterland  

    2021.  

2. Het voorgenomen besluit voor advies voor te leggen aan  

    de OR.  

3. Wanneer OR positief advies heeft gegeven dan wel het  

    advies over het voorgenomen besluit niet tot wijzigingen  

    leidt, de mandaatregeling als vastgesteld te beschouwen. 

 

M. van der Weele 9181-2021 

7. Jaarverantwoording Kinderopvang 2020 Besloten wordt: 

1. De Jaarverantwoording Kinderopvang 2020 vast te stellen. 

2. De Jaarverantwoording Kinderopvang 2020 te laten  

    verzenden naar de inspectie van het Onderwijs. 

3. Middels conceptbrief de raad te informeren over de  

    Jaarverantwoording Kinderopvang 2020. 

 

A. van de Weijenberg 19368-2021 
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8. Partiële wijziging Provinciaal Inpassingsplan N247 

voor het kavelpad t.b.v. Molenkade 2 te Katwoude 

Besloten wordt: 

1. Met het raadsvoorstel in te stemmen waarin de gemeente- 

    raad wordt voorgesteld een positieve reactie te geven op  

    de voorgenomen partiële wijziging van het provinciaal  

     inpassingsplan PIP N246 voor het kavelpad t.b.v.  

     Molenkade 2 te Katwoude. 

2. Met het concept-raadsbesluit in te stemmen. 

 

A. van de Weijenberg 20120-2021 

 


