Besluitenlijst college van burgemeester en
wethouders - OPENBAAR
Datum

29-06-2021

Nummer

26

Voorzitter

Léon de Lange

Aanwezig

Léon de Lange, Mandy Elfferich, Erik Heinrich, Peter Küppers, Rene Dekker
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Opening / mededelingen / actualiteiten
-
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Besluitenlijst B&W openbaar d.d. 22 juni 2021 en 24 juni 2021
1. Vastgesteld.
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Uitnodigingen
1. Uitnodiging en programma zondagmiddagconcerten
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Ingekomen stukken openbaar
1. Ontwerpbegroting en Uitvoeringsprogramma Mobiliteit Vervoerregio
Amsterdam 20210617 Aanbiedingsbrief;
Ontwerpbegroting 2022-2025;
Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2021 Vervoerregio Amsterdam.
Actie team fysiek beleid en projecten: raadsvoorstel zienswijze

voorbereiden voor september
2. 20210621_ledenbrief-stand-van-zaken-omgevingswet
3. 20210624_nieuwsledenbrief-coronacrisis-nr-33
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Regionale Ontwikkelings Maatschappij Metropool Regio Amsterdam Noord-Holland Noord (ROM MRA-NHN)
1. De gemeenteraad het raadsvoorstel ‘ROM MRA-NHN’ voor te leggen
met het verzoek in te stemmen met deelname aan de ROM MRA-NHN
met een bedrag van 1% van de begrotingsomvang in 2019, zijnde €
240.000.
2. In te stemmen met de raadsinformatiebrief ROM MRA-NHN en deze te
verzenden naar de raad.
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Wet wijziging woonplaatsenbeginsel
1. Kennis te nemen van de VNG Ledenbrief met kenmerk
TISB/U202100503/Lbr. 21/049
2. In te stemmen met ondertekening Convenant Wet wijziging
woonplaatsenbeginsel
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Woonakkoord Zaanstreek-Waterland en provincie NH 2021-2025
1. Akkoord te gaan met het Woonakkoord regio Zaanstreek-Waterland
en provincie Noord-Holland 2021-2025, inhoudende de opgaven en
afspraken ter uitvoering van het woonbeleid op het gebied van
nieuwbouw en woonprogrammering, betaalbare voorraad, wonen en
zorg, duurzaamheid, klimaatadaptatie en circulair bouwen.
2. Akkoord te gaan met de raadsinformatiebrief inzake Woonakkoord
regio ZaanstreekWaterland en provincie Noord-Holland 2021-2025
en deze ter kennisname aan te bieden aan de raad.
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Gewijzigd raadsvoorstel Perspectiefnota 2022
De raad voorstellen om:
1. De perspectiefnota 2022 voor kennisgeving aan te nemen;
2. Het college de opdracht te geven:
a. de benodigde bijstellingen en alternatieven nader uit te werken, zowel
financieel alsmede inhoudelijk;
b. dit voorstel voor te leggen ter besluitvorming aan de raad in
raadscyclus van september.
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Rondvraag
Nieuwe website wordt voorbereid, presentatie volgt.

Vastgesteld in de vergadering van 6 juli 2021,

Léon de Lange

Peter Küppers

burgemeester

gemeentesecretaris
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