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1

Opening / mededelingen / actualiteiten
Gemeentesecretaris Küppers start heden in Landsmeer.

2

Besluitenlijst B&W openbaar d.d. 25 mei 2021
1. Vastgesteld.

3

Uitnodigingen
1. Uitnodiging Orange the World campagne 2021,
2.

4

Uitnodiging van de BVL voor een haringparty op18 juni,

Ingekomen stukken openbaar
1. persbericht “MRA doet nieuw kabinet aanbod voor nationaal herstel uit
coronacrisis”
2. Lbr. 21/041 - VNG Model Verordening nadeelcompensatie (nieuw)
3. brief OR.20-05-2021

5

MRA Verstedelijkingsconcept (versie 2)
1. Kennis te nemen van het MRA Verstedelijkingsconcept (versie 2);
2. n te stemmen met de gezamenlijke ZaWa wensen en opvattingen brief
(bijlage3) MRA Verstedelijkingsconcept (versie 2) en deze ter instemming voor
te leggen aan de gemeenteraad.
3. In te stemmen met de wensen en opvattingen brief Landsmeer (bijlage 4)
MRA Verstedelijkingsconcept (versie 2) en deze ter instemming voor te leggen
aan de gemeenteraad.

6

OV-governance: aandeelhouderschap GVB (instemmen én wensen en
bedenkingen)
1. In te stemmen met de 12e wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling
Vervoerregio Amsterdam, dit maakt het mogelijk voor de Vervoerregio
Amsterdam aandeelhouder te worden in GVB.

2. De gemeenteraad te vragen in te stemmen met de 12e wijziging van de
Gemeenschappelijke Regeling Vervoerregio Amsterdam, dit maakt het mogelijk
voor de Vervoerregio Amsterdam aandeelhouder te worden in GVB.
3. De gemeenteraad voor te stellen geen wensen en bedenkingen mee te geven
aan de Vervoerregio rondom het ontwerpbesluit ‘verwerving van een
prioriteitsaandeel in GVB Holding N.V.’
7

Zienswijze op de begroting GGD ZW 2022
- Kennis te nemen van de begroting 2022 van de GGD Zaanstad Waterland
- In te stemmen met de zienswijze brief (Bijlage 1) en deze ter instemming
voor te leggen aan de gemeenteraad.

8

Rondvraag
-

Vastgesteld in de vergadering van 8 juni 2021,

Léon de Lange

Peter Küppers

burgemeester

gemeentesecretaris
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