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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 

        

Vergadering gehouden op  9 maart 2021 

   Week     9\10 

    

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

 

 

 

No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder Zaaknummer 

1. Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 2 maart 

2021, week 9 

 

Gewijzigd vastgesteld. K.S. Heldoorn  

2. Tweede Kamerverkiezingen 2021 Besloten wordt: 

1. De stemlocaties te wijzigen conform bijlage 1. 

2. Het vergoedingstarief te verhogen van de stembureaus. 

3. Het begrotingsbudget vast te stellen. 

4. Vergoeding van de waarnemers van het briefstem-

bureau vast stellen. 

 

K.S. Heldoorn 2631-2021 

3.  Instemmen met de 'regionale uitvoeringsagenda klimaat-

adaptatie' en het MRA conceptrapport 'Basisveiligheids-

niveau klimaatbestendige nieuwbouw' 

Besloten wordt: 

1. In te stemmen met de regionale uitvoeringsagenda 

klimaatadaptatie. 

2. Kennis te nemen van het concept basisveiligheids-

niveau klimaatbestendige nieuwbouw van de MRA als 

kansrijk document voor klimaatadaptatie in de regio. 

3. Jaarlijks vanuit het budget voor regionale samen-

werking een bedrag beschikbaar te stellen van ca.  

€ 2.550,- voor een regiocoördinator klimaatadaptatie. 

A. vd Weijenberg 4775-2021 
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 Vervolg Instemmen met de 'regionale uitvoeringsagenda 

klimaat-adaptatie' en het MRA conceptrapport 

'Basisveiligheids-niveau klimaatbestendige nieuwbouw' 

 

4. Jaarlijks vanuit het budget voor regionale samen-

werking een bedrag beschikbaar te stellen van ca. 

€ 2.550,- voor regionale communicatie over klimaat-

adaptatie. 

5. De regionale uitvoeringsagenda klimaatadaptatie 

samen met het concept basisveiligheidsniveau klimaat-

bestendige nieuwbouw van de MRA als raads-

informatiedocument aan te bieden. 

6. Benodigde verhoging van het budget regionale samen-

werking mee te nemen in de VJN 2021. 

 

  

4. Samenwerkingsafspraken en subsidieregeling door-

stroming senioren Zaanstreek-Waterland 2021-2022 

Besloten wordt: 

1. Met het experiment op grond van de Huisvestings-

verordening, inhoudende voorrang voor doorstromers 

van 65 jaar en ouder in de gemeenten Beemster, Edam-

Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, 

Waterland, Wormerland en Zaanstad in te stemmen, 

inhoudende: 

• gedurende een jaar maximaal 150 woningen te labelen 

met een nieuw voorrangslabel doorstroming senioren 

Zaanstreek-Waterland. 

T. van Nieuwkerk 7139-2021 



 
 

  pagina 3 van 4 

No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder Zaaknummer 

 Vervolg Samenwerkingsafspraken en subsidieregeling 

doorstroming senioren Zaanstreek-Waterland 2021-

2022 

2. Met de samenwerkingsovereenkomst doorstroom-

regeling senioren Zaanstreek-Waterland tussen de 

gemeenten Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, 

Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland en 

Zaanstad, de woningcorporaties Intermaris, 

Wooncompagnie, Parteon, Rochdale, Eigen Haard, 

Woonzorg Nederland, WOV, WormerWonen, ZVH en hun 

huurdersorganisaties in te stemmen inhoudende: 

• via een regionale aanpak drempels om te verhuizen 

voor oudere huurders in Zaanstreek-Waterland 

wegnemen, zodat zij tijdig verhuizen naar een 

passende woning; 

• hierbij zetten corporaties de instrumenten voorrangs-

label en huurprijsbehoud in en bieden de gemeenten 

een tegemoetkoming in de verhuiskosten aan; 

• van 1 juni 2021 tot 1 juni 2022 is de ambitie om 150 

senioren te laten verhuizen. 

3. Met de subsidieregeling doorstroming senioren 

Zaanstreek-Waterland 2021-2022 in te stemmen 

inhoudende: 

• een verhuissubsidie van € 1.000,- aan te bieden aan 

maximaal 150 doorstromers die vallen onder de 

samenwerkingsafspraken doorstroming senioren 

Zaanstreek-Waterland; 

• waarbij de gemeente Zaanstad de uitvoering op zich 

neemt van deze regeling. 

4. Het raadsinformatiedocument inzake de samen-

werkingsafspraken en subsidieregeling doorstroming 

senioren Zaanstreek-Waterland 2021-2022 ter 

kennisname aan te bieden aan de raad. 
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5. Aanwijzen stembureaus en benoemen stembureauleden Besloten wordt: 

1. Te besluiten stembureaus aan te wijzen voor de 

Tweede Kamerverkiezing 2021 zoals aangegeven in 

bijgaande lijst stembureaus. 

2. Te besluiten (plaatsvervangende) stembureauleden te 

benoemen voor de Tweede Kamerverkiezing 2021 

zoals aangegeven in bijgaande lijst stembureauleden 

en tellers. 

3. Te besluiten afdelingshoofd Publiekszaken mandaat te 

verlenen in het vervolg (plaatsvervangende) stem-

bureauleden aan te wijzen op grond van de Kieswet art. 

E4 Kieswet en deze per stembureau in te delen voor 

deze Tweede Kamerverkiezingen. 

 

K.S. Heldoorn 7654-2021 

6. Bestuursovereenkomst Ambitie Programma Ruimtelijke 

Kwaliteit kustzone Hoorn-Amsterdam 

Besloten wordt: 

1. Kennis te nemen van het Ambitieprogramma 

Ruimtelijke Kwaliteit kustzone Hoorn-Amsterdam 

(hierna: APRK), Kader Ruimtelijke Ontwikkeling 

Kustzone Hoorn-Amsterdam (hierna: KROK) en het 

Communicatie- en participatieplan.  

2. In te stemmen met het aangaan van de Bestuurs-

overeenkomst ter uitvoering van het APRK met 

registratienummer 1507326/1519747 (hierna; 

bestuursovereenkomst APRK).  

3. De burgemeester volmacht te verlenen aan wethouder 

M. van Dijk voor het ondertekenen van de bestuurs-

overeenkomst APRK.  

4. De gemeenteraad te informeren middels het raads-

informatiedocument. 

 

M. van Dijk 4516-2021 

 


