Besluitenlijst college van burgemeester en
wethouders - OPENBAAR
Datum

30-11-2021

Nummer

46

Voorzitter

Léon de Lange

Aanwezig

Léon de Lange, Mandy Elfferich, Erik Heinrich, Peter Küppers

1

Opening / mededelingen / actualiteiten

2

Besluitenlijst B&W openbaar d.d. 23 november 2021

1. Vastgesteld.
3

Uitnodigingen

N.v.t.
4

Ingekomen stukken openbaar

N.v.t.
5

Aanwijsbesluit toezichthouder stagiair
De in het bijgevoegde aanwijsbesluit genoemde persoon aan te wijzen als
toezichthouder in de periode van 30 november 2021 t/m 28 januari
2022.

6

Bestuurlijke reactie onderzoek Rekenkamercommissie
duurzaamheidsvisie
In te stemmen met bijgevoegde bestuurlijke reactie op het onderzoek
naar duurzaamheidsvisie van de Rekenkamercommissie en deze te
verzenden naar de Rekenkamercommissie.

7

Inkoop gas en elektra 2022/2023
1. In te stemmen met het afwijken van het gemeentelijk inkoop- en
aanbestedingsbeleid door gas en elektra enkelvoudige onderhandse
aan te besteden;
2. De teammanager Fysiek beleid en projecten te mandateren het
leveringscontract te ondertekenen;
3. De inkoper te mandateren de klikprijzen van het contract uit te laten
voeren.

8

Koop- en anterieure overeenkomst Resort Breeck
1. In te stemmen met de aangepaste koop- en anterieure overeenkomst
Resort Breeck;
2. Wethouder Heinrich mandaat te verlenen voor ondertekening van de
koop- en anterieure overeenkomst Resort Breeck;
3. Bijgevoegde raadsinformatiebrief aan de gemeenteraad te sturen.

9

Lisstraat 26 (OV2021102)
akkoord te gaan met het collegevoorstel zodat het proces van vergunning
voortgezet kan worden.

10

Mandaat- en Machtigingsbesluit beleidsmedewerker OOV
De beleidsmedewerker OOV mandaat- en machtiging te verlenen voor het
aanvragen van financiële middelen bij de VrZW ter ondersteuning van de
naleving van de controleplicht van het coronatoegangsbewijs op locaties
waar dat nodig is.

11

Mandaatbesluit vaststelling ontwerpbestemmingsplan
1. Aan de raad voor te leggen om in te stemmen met het verlenen van
mandaat aan het college van burgemeester & wethouders voor het
vaststellen van een ontwerpbestemmingsplan.
2. Aan de raad voor te leggen om in te stemmen dat voornoemde
raadsbesluit op 1 januari 2022 in werking treedt.
3. Het eerdere besluit op het collegevoorstel van 9 november 2021 met
documentkenmerk 23651-2021:483006 behorende bij zaak 236512021 met
titel ‘Verkorten eigen RO-procedure door mandaatbesluiten’ in te trekken

12

Samenwerkingsconvenant en Privacyprotocol Zorg & Veiligheidshuis 2021
en DVO Beheer Zorg en Veiligheidshuis ZaWa
1. Akkoord te gaan met het Samenwerkingsconvenant en Privacy protocol
Zorg & Veiligheidshuis 2021.
2. Akkoord te gaan met de Dienstverleningsovereenkomst Beheer Zorg en
Veiligheidshuis Zaanstreek-Waterland.
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13

Rondvraag
B&W-vergaderingen tijdens kerstperiode: laatste vergadering voor de
kerst is 21 december, 10 januari starten we weer. Aldus vervalt 28
december en 3 januari. In overleg met gemeentesecretaris en
burgemeester bestaat mogelijkheid (indien noodzakelijk) om in deze
periode een voorstel ter besluitvorming voor te leggen.

Vastgesteld in de vergadering van 7 december 2021,

Léon de Lange

Peter Küppers

burgemeester

gemeentesecretaris
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