BESLUITENLIJST van het college van burgemeester en wethouders
Vergadering gehouden op

6 oktober 2020

Week

41

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

No.
1.

Onderwerp

Besluit

Portefeuillehouder

Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 29

Ongewijzigd vastgesteld.

K.S. Heldoorn

Besloten wordt:

T. van Nieuwkerk

Zaaknummer

september 2020, week 40
2.

Wmo beleids- en uitvoeringsregels

1. De beleidsregels maatschappelijke ondersteuning
gemeente Waterland 2020, onder gelijktijdige intrekking van de beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Waterland 2015, vast te stellen en
ter kennisname voor te leggen aan de gemeenteraad.
2. De uitvoeringsregels maatschappelijke ondersteuning
gemeente Waterland 2020, onder gelijktijdige intrekking van de uitvoeringsregeling maatschappelijke
ondersteuning gemeente Waterland 2015, vast te
stellen en ter kennisname voor te leggen aan de
gemeenteraad.
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No.
3.

Onderwerp

Besluit

Portefeuillehouder

Zaaknummer

Beslissing op bezwaar aanvraag urgentie

Besloten wordt:

T. van Nieuwkerk

20295-2020

A. vd Weijenberg

20541-2020

A. vd Weijenberg

20890-2020

1. Het advies van de Adviescommissie voor de bezwaarschriften Waterland over te nemen.
2. De bezwaren ontvankelijk en gegrond te verklaren, het
bestreden besluit te herroepen en de urgentie toe te
kennen.
3. De proceskostenvergoeding van €1.050,- volgens
artikel 7:15 Awb te vergoeden.
4.

Startnotitie nieuwe Wet op de inburgering

Besloten wordt:
1. De startnotitie Wet inburgering als richtinggevend
kader voor verdere uitwerking vast te stellen.
2. De volgende uitgangspunten voor akkoord vast te
stellen:
a. We pakken de inburgering integraal aan.
b. Lokaal wat kan, regionaal wat effectief en efficiënt is.
c. Samenwerking als startpunt voor afspraken tussen
de inburgeraar en de gemeente.
3. Het raadsinformatiedocument met de startnotitie Wet
inburgering ter informatie naar de raad te sturen.

5.

Duurzaamheidsagenda 2021-2022

Besloten wordt:
1. Akkoord te gaan met de duurzaamheidsagenda 20212022 gericht op CO2 reductie en het daarin beschreven
duurzaamheidsfonds.
2. De raad te informeren via het raadsinformatiedocument.
3. Wethouder Van de Weijenberg wordt gemandateerd
ondergeschikte wijzigingen aan te brengen in het
raadsinformatiedocument.
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No.
6.

Onderwerp

Besluit

Portefeuillehouder

Zaaknummer

Concept huurovereenkomst Hoogkamplaan 3 tm 15

Besloten wordt:

J. Kaars

21655-2020

Marken

1. In te stemmen met de huurovereenkomst met

A. vd Weijenberg

20459-2020

A. vd Weijenberg

21060-2020

Woonzorg.
2. In te stemmen met de gebruikersovereenkomsten met
de bewoners.
7.

Kostendekkingsplan Afval

Besloten wordt:
1. In te stemmen met het kostendekkingsplan afval 20212025 d.d. 2 oktober 2020.
2. De effecten van het kostendekkingsplan afval 20212025 te verwerken in het addendum op de begroting
2021.
3. De raad te informeren middels het raadsinformatiedocument.
4. Wethouder Van de Weijenberg wordt gemandateerd
ondergeschikte wijzigingen aan te brengen in het plan
en het raadsinformatiedocument.

8.

Beslissing op bezwaar handhavingsverzoek Brugstraat 2

Besloten wordt:

te Monnickendam

1. De bezwaren tegen afwijzing van het handhavingsverzoek ontvankelijk en gegrond te verklaren.
2. Het advies van de Adviescommissie voor de bezwaarschriften Waterland over te nemen.
3. Het bestreden besluit te herroepen.
4. Aan de eigenaar van Brugstraat 2 te Monnickendam
een last onder dwangsom op te leggen.
5. Indien noodzakelijk invorderingsbeschikking ter inning
dwangsommen op te leggen aan overtreder.
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No.
9.

Onderwerp

Besluit

Portefeuillehouder

Zaaknummer

Besluitenlijst crisisteam corona

Besloten wordt:

S. Heldoorn

--

De besluiten van het crisisteam, genomen op 25 en 29
september 2020, te bekrachtigen.
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