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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 

        

Vergadering gehouden op  6 juli 2021 

   Week     27 

    

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

 

 

 

No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder Zaaknummer 

1. Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 29 juni 

2021, week 26 

 

Gewijzigd vastgesteld. M.C. van der Weele  

2. Ontwerpbegroting 2022, de meerjarenraming 2023-

2025 en het concept Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 

2022-2030 van de Vervoerregio Amsterdam 

Besloten wordt: 

1. Kennis te nemen van de Ontwerpbegroting 2022, de 

meerjarenraming 2023-2025 en het  

2. Concept Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2022-2030 

van de Vervoerregio Amsterdam. 

3. De raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen 

middels het raadsvoorstel. 

4. Wethouder Van de Weijenberg wordt gemachtigd 

ondergeschikte wijzigingen aan te brengen in de 

raadsstukken. 

 

A. van de Weijenberg 21077-2021 

3. Verlenging bibliotheekwerk Karmac tot en met  

31 december 2022 

Besloten wordt: 

1. De overeenkomst met Karmac met één jaar te verlengen 

    tot en met 31 december 2022.  

2. De raad te informeren over de verlenging van de over- 

    eenkomst met Karmac middels een raadsinformatie- 

    document. 

 

T. van Nieuwkerk 21449-2021 
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4. Voortgang bij een jeugdhulpverlenende instantie Besloten wordt: 

1. In te stemmen met scenario ‘Levvel’, waarbij activiteiten 

van Levvel5 in 30 gemeenten in Noord-Holland Noord 

overgaan naar derden, en de onderdelen in Kennemer-

land en Amsterdam naar de moederorganisatie Levvel. 

De instemming is onder voorwaarde dat alle regio-

gemeenten zich hieraan en aan de Intentieverklaring 

committeren, alsmede financieel bijdragen. 

2. In te stemmen met het Plan van Aanpak Levvel5 en de  

    Intentieverklaring met de daarin Opgenomen voorwaar-

den aan Levvel5 en Levvel. 

3. In te stemmen met de onderstaande uitgangspunten, 

met als doel het per direct tot Uitvoering brengen van 

het plan van aanpak ‘Scenario ‘Levvel’: 

    1.  De verdeelsleutel in Noord-Holland Noord, met als 

aandeel voor de regio Zaanstreek-Waterland vanuit 

het basisscenario incl. kosten voor bewaren van de 

dossiers €508.589,-; 

 2.  De verdeelsleutel in Zaanstreek-Waterland, met als 

     aandeel voor Waterland vanuit het basisscenario incl.   

         kosten voor bewaren van de dossiers € 13.180,-; 

T. van Nieuwkerk 
 

21438-2021 
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 Vervolg Voortgang bij een jeugdhulpverlenende 

instantie 

     3. De stemverhoudingen, waarin de regiogemeenten i. 

op basis van de verdeelsleutel hun aandeel betalen in 

de kosten, ii. besluiten met een meerderheid van 75% 

stemmen, en iii. de voorwaarde dat de gemeente 

Amsterdam met besluiten akkoord gaat. 

4. In te stemmen met het raadsinformatiedocument 

Voortgang jeugdhulpaanbieder Levvel5 en deze ter 

kennisname aan te bieden aan de raad zodra alle 

regiogemeenten met de documenten akkoord zijn 

gegaan en cliënten, ouders/verzorgenden en 

medewerkers zijn ingelicht. 

 

  

 


