Besluitenlijst vergadering van het College van Burgemeester & Wethouders
d.d. 18 juni 2019 (nr.23)
Openbaar
Aanwezig

Burgemeester Van der Stoel, wethouder Quakernaat, wethouder Elfferich en
gemeentesecretaris Van Geffen

1

Opening/mededelingen en actualiteiten

2

Onderwerp
Besluit

Besluitenlijst van de B&W-vergadering nr. 22 d.d. 11 juni 2019
1. Vastgesteld
Uitnodigingen

3

-

Afscheid Joke Geldhof

College is verhinderd. Burgemeester Van der Stoel zal, namens het college, een
reactie schrijven.
-

Masterclass Cybercrime

College is verhinderd.
4

Onderwerp
Besluit

BIBOB beleid voor vergunningen

1. De beleidslijn BIBOB voor vergunningen 2019 vast te stellen.
AANGEHOUDEN

5

Onderwerp

Besluit

Besluit op bezwaarschriften inzake het besluit inhoudende het aanwijzen van drie
artsenparkeerplaatsen aan de Burgemeester Postweg.
1. Het advies van de bezwaarschriftencommissie over te nemen en het
bezwaarschrift ontvankelijk en gegrond te verklaren ten aanzien van de plaats
van de artsenparkeerplaats.
2. Het bezwaarschrift ten aanzien van een plaats op kenteken ongegrond te
verklaren,
3. Het verzoek om aanpassing van het aanvangstijdstip van het parkeerverbod te
1
vervroegen te honoreren een en ander conform bijgaand aanwijzingsbesluit

6

Onderwerp

Besluit

Besluit op bezwaarschriften inzake de omgevingsvergunning voor het tijdelijk
plaatsen van een prieel, een jongeren ontmoetingsplek, op een perceel aan de
Scheepsbouwersweg tegenover nummer 5.

1. Het advies van de bezwaarschriftencommissie over te nemen en de bezwaren
ontvankelijk en gegrond te verklaren.

2. Het bestreden besluit te herroepen.
3. De aanvraag opnieuw in behandeling te nemen en conform bijgaand separaat
b&w voorstel te besluiten de omgevingsvergunning te verlenen met toepassing
van artikel 2.12 eerste lid, onder a, onder 2° Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo) voor een periode van maximaal 5 jaar.
7

Onderwerp
Besluit

Benoeming tot Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand (BABS)

1. Brita Christine Röhl te benoemen tot BABS; de benoeming is geldig voor de
periode van 5 jaar

1

Aanwijzingsbesluit artsenparkeerplaats.
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2. Bijgaand benoemingsbesluit te tekenen.
3. Het mandaatbesluit in werking te laten treden de dag waarop deze is
gepubliceerd.
NIET AKKOORD
8

Onderwerp

Besluit

Mandaat-/machtigingsbesluit aanbesteding levering en onderhoud van Wmo
trapliften

1. Het verlenen van mandaat aan het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Zaanstad voor het nemen van alle noodzakelijke besluiten
met betrekking tot het inkoopproces en de aanbestedingsprocedure, tot aan de
definitieve gunning voor de levering en onderhoud van Wmo trapliften.

2. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad wordt
ter zake van het onder punt 1 genoemde toegestaan schriftelijk ondermandaat
te verlenen.

3. Het mandaatbesluit in werking te laten treden de dag waarop deze is
gepubliceerd.
9

Collegebericht Landsmeer 18 juni 2019 “Kengetallen Nota risicomanagement en
weerstandsvermogen”
1. Het Collegebericht Landsmeer 18 juni 2019 “Kengetallen in Nota
risicomanagement en weerstandsvermogen” vast te stellen.
2. Het collegebericht als onder 1 genoemd naar de raad te sturen.
Akkoord

10

Collegebericht Raadsprogramma Digitalisering P&C cyclus
1. Het collegebericht door te zenden naar de raad.
Akkoord

11

Rondvraag

Vastgesteld in de vergadering van 25 juni 2019

Anne Lize E.C. van der Stoel
burgemeester

Pagina 2 van 2

Sabine van Geffen
secretaris

