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1

Opening / mededelingen / actualiteiten
-Terugkoppeling RBT; > 600 besmettingen in de regio, 5 overlijdens,

zorg om Britse mutant van het virus, aanpak vaccinatie besproken.
-Terugkoppeling St. Augustinusschool
-Mogelijk aanvullende maatregelen op komst: wel/niet avondklok .
-Capaciteit en richtlijnen noodopvang
-In coördinatieoverleg afgesproken ondernemers te bellen,
ambtelijk/bestuurlijke inzet (incl. BM)
-Testen in Purmerend lopen niet altijd lekker.
2

Besluitenlijst B&W openbaar d.d. 12 januari 2021
1. Vastgesteld.

3

Uitnodigingen
- Uitnodiging Online Festival van het Bestuur
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Ingekomen stukken openbaar
- Maandelijks MRA Raads- en Statenleden Bericht - editie 45
- Nieuws B&W Amsterdam

5

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Landsmeer 2021
1. in te stemmen met de wijzigingen en het besluit maatschappelijke
ondersteuning gemeente Landsmeer 2021 met terugwerkende kracht per
01-01-2021 vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van het besluit
maatschappelijke ondersteuning gemeente Landsmeer 2020.
2. In te stemmen om maximaal de OVA te gebruiken als jaarlijkse
indexatie voor het arrangemententabel.
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Uitgangspunten inkoop specialistische jeugdhulp 2022
1. In te stemmen met de uitgangspunten voor de inkoop van de
specialistische jeugdhulp 2022 zoals geformuleerd in de regionale
uitgangspuntennotitie.
2. De regionale uitgangspuntennotitie over de inkoop van de
specialistische jeugdhulp 2022 ter informatie te verzenden naar de raad.
3. In te stemmen met de raadsinformatiebrief over de inkoop van de
specialistische jeugdhulp 2022 en deze te verzenden naar de raad.
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Compensatie Coronagelden buurthuizen, culturele organisaties en
vrijwilligersorganisaties.
In te stemmen met bijgevoegde verdeling van de compensatiegelden naar
de verschillende organisaties.
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Jaarplan Wmo toezicht 2021
Het jaarplan toezicht Wmo 2021 vast te stellen.
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Prioriteitenlijst Transitiecommissie Metropool Regio Amsterdam (MRA)
1. Kennisnemen van de voorgestelde inhoudelijke prioriteiten die namens
de regio worden meegegeven aan de Regiegroep MRA en de
Transitiecommissie MRA. De prioriteiten sluiten aan bij de concepttekst
van de propositie Zaanstreek-waterland i.o.
2. Te constateren dat de drie prioriteiten breed geformuleerd zijn en alle
MRA-ZaWa thema’s worden benoemd. Hierdoor ontstaat het risico dat
onvoldoende focus wordt meegegeven aan de Transitiecommissie en de
Regiegroep. Dit heeft tot gevolg dat we op bestuurlijk niveau binnen de
regio ZaWa uiteindelijk ook onvoldoende kunnen focussen en prioriteren
ten aanzien wat we gezamenlijk echt willen bereiken voor de regio.
3. Een zienswijze in te brengen waarin voorstaande punt (2) wordt
meegegeven, met het verzoek aan de regio ZaWa-gemeenten om een
duidelijke focus te kiezen en geen extra aanvullingen op te nemen op de
drie prioriteiten.
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Raadsinformatiebrief vervolgtraject en participatie RES 1.0
1. In te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief en deze ter
kennisname aan te bieden aan de raad

Vastgesteld in de vergadering van 26 januari 2021,

Dennis Straat

Sabine van Geffen
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