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Opening / mededelingen / actualiteiten
-Wethouder Elfferich meldt dat in regionaal verband (bestuurlijk overleg
Zorg & Veilig) is besloten om per direct over te gaan tot een tijdelijke
uitbreiding van 2,7 fte bij Veilig Thuis. De middelen hiervoor komen uit
(gereserveerde) DUVO-gelden. Er zijn geen extra gelden vanuit de
gemeenten nodig.
-Burgemeester meldt klachten over overlast van de voetbalkooi bij
Langebreek. De signalen zijn bekend, wethouder Elfferich onderzoekt
wanneer in het investeringsschema ruimte kan worden gevonden voor
een structurele oplossing.
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Besluitenlijst B&W openbaar d.d. 29 juni 2021
1. Vastgesteld.
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Uitnodigingen
1. Uitnodiging opening Spraaktaalcentrum in Landsmeer
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Ingekomen stukken openbaar
1. ROB-advies Droomland of niemandsland (plus aanbiedingsbrief)
2. Brief Amsterdam, antwoord zoekgebieden windturbines
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Instemmen, vaststellen en ondertekenen LOR Rekening 2020
1. Het instemmen en vaststellen van de LOR Rekening 2020;
2. Het laten ondertekenen van de LOR Rekening 2020 door de
Burgemeester en de Algemeen Directeur

6

Jaarrekening 2020
1. het resultaat van de jaarrekening vast te stellen op € 1.539k nadelig
2. conform voorstel resultaatbestemming het niet bestede budget in
2021 weer beschikbaar te stellen voor een bedrag van € 70k
3. conform het voorstel mutatie reserve Mobiliteit €25k van het niet
bestede deel van de reserve te reserveren voor de parkeernota 20212025.
4. het totaal van het rekeningresultaat en de resultaatbestemming ad €
1.609K te onttrekken aan de algemene reserve
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Verklaringen tbv CBS ivm jaarrekening zijnde de IV3 gegevens (informatie
voor derden) en de Sisa bijlage
1. Te verklaren dat college ivm de jaarrekening 2020 alle relevante
informatie heeft verstrekt ivm specifieke uitkeringen (SiSa) aan het
CBS
2. Te verklaren dat college ivm de jaarrekening 2020 alle cijfermatig
relevante informatie heeft verstrekt tbv het CBS
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Beantwoording Art 47 GL inzake parkeeroverlast Purmerland
In te stemmen met de beantwoording van de art. 47 inzake
parkeeroverlast Purmerland en deze naar de raad te sturen.
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Beantwoording vragen Groen Links, Lijst Hop en Honing en de
rekenkamercommissie over Oude Keern
1. instemmen met de beantwoording raadsvragen art.47 RvO, van
GroenLinks en Lijst Hop en Honing over Onderzoek Oude Keern
2. instemmen met de beantwoording van de vragen van de
rekenkamercommissie

10

Inspectierapport gezondheidszorg
Akkoord te gaan met de raadsinformatiebrief inzake het Inspectierapport
en deze ter kennisname aan te bieden aan de raad
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Machtiging SMD vroegsignalering
Aan Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Zaanstreek/Waterland
machtiging te verlenen tot het ontvangen en opvolgen van vroegsignalen
als bedoeld in artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
(Wgs).
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Mandatering gemeente Purmerend inzake aanbestedingsprocedure
medische advisering
instemmen met verlenen mandaat aan gemeente Purmerend inzake de
aanbestedingsprocedure medische advisering (door ondertekening
mandaat- en machtigingsbesluit)
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Thuis voor Noordje
Akkoord te gaan met de inhoud van de Raadsinformatiebrief en deze aan
de Raad te verzenden.
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Tussenrapportage juni 2021 Projecten Zaanstreek-Waterland
Kennisnemen van de inhoudelijke- en financiële tussenrapportage juni
2021 van de portefeuillehoudersoverleggen: Wonen, Economie, Ruimte en
Landschap, Duurzaamheid en Mobiliteit.
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Vaststelling subsidies 2020
1. De verleende subsidies voor het jaar 2020 vast te stellen conform de
bijgevoegde bijlage.
2. Voor de aanvragen waarbij de termijn van indiening is overschreden
de hardheidsclausule toe te passen
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Zienswijze op ontwerp-Omgevingsvisie Oostzaan
In te stemmen met de zienswijze op de ontwerp-Omgevingsvisie
Oostzaan en deze te verzenden aan de gemeenteraad van Oostzaan.
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Last onder dwangsom - JMJ recycle
JMJ recycling een last onder bestuursdwang op te leggen inzake een
illegaal geplaatste kledingcontainer
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Vaststellen grondprijzen 2021 voor verkoop / verhuur van grond
(openbare ruimte).
Grondprijzen 2021 conform het Grondprijsbeleid 2008 en Gronduitgifteen grondprijzenbeleidsnota 2016 als volgt vast te stellen:
1. Voor de eerste 50 m² € 438,00 per m²
2. Voor de tweede 50 m² € 292,00 per m²
3. Van grond met een oppervlakte van meer dan 100 m² wordt de
grondprijs door middel van taxatie vastgesteld
4. Verhuurprijs € 21,90 per m²
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Vastgesteld in de vergadering van 24 augustus 2021,

Léon de Lange

Peter Küppers

burgemeester

gemeentesecretaris
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