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Opening / mededelingen / actualiteiten
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Besluitenlijst B&W openbaar d.d. 11 mei 2021
1.
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Uitnodigingen
•
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Vastgesteld.

Symposium reflectie coronacrisis 14 oktober

Ingekomen stukken openbaar
1. MRA Raads- en Statenleden Bericht
2. VNG Lbr. 21/023
3. 20210512_ledenbrief_convenanten-hulpmiddelen
4. Nieuws uit B&W Amsterdam week 19
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Vaststellen plan herinrichting kruising IJdoornlaan
1. Het definitieve ontwerp herinrichting kruispunt IJdoornlaan – Zuideinde –
Scheepsbouwersweg vast te stellen;
2. De subsidieaanvraag voor de verbetering van het kruispunt bij de VRA in te
dienen;
3. De kredieten ‘aanpassing kruising IJdoornlaan-Zuideinde’ en ‘vervangen
riolering kruising Zuideinde-IJdoornlaan’ te voteren;
4. De raad te informeren middels bijgesloten Raadsinformatiebrief.
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Financiering regionale Zaanstreek-Waterland (ZaWa) activiteiten en projecten
vanaf 2022
1. In te stemmen met scenario 2: voor de jaren 2022 en 2023 een beperkt
regionaal budget te vormen voor regionale projecten en activiteiten voor
een bijdrage van € 1,00 per inwoner per jaar per gemeente, ter vervanging
van het huidige regionale budget vanuit de voormalige SRA-gelden.

2. De regiocolleges voor te stellen om over twee jaar de hoogte van het
bedrag van scenario 2 te evalueren.
3. In te stemmen met de volgende criteria waaraan regionale activiteiten en
projecten moeten voldoen om in aanmerking te komen voor financiering uit
het beschikbare regionale budget:
a. Er is sprake van een pilot, onderzoek, eenmalige- of tijdelijke activiteit of
project of de financiering dient als co-financiering voor een
subsidieaanvraag voor een tijdelijke activiteit (max 2-3 jaar);
b. De activiteit of het project levert een bijdrage aan de (ontwikkeling van)
de regionale samenwerking;
c. De activiteit of het project past binnen het brede thema Ruimtelijke
Ontwikkeling en daarmee past binnen het jaarprogramma van één van de
regionale portefeuillehoudersoverleggen (PHO) op deze thema’s;
d. De aanvraag wordt gedaan (en is goedgekeurd) door één van de
regionale PHO en de voorzitter van dat PHO daarmee fungeert als
bestuurlijk opdrachtgever;
e. De activiteit of het project kan niet (geheel) gefinancierd worden uit de
reguliere begrotingsprogramma’s van de gemeenten of uit subsidies
van andere overheden of samenwerkingsverbanden.
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Rappel brief gemeente Amsterdam inzake windzoekgebieden
In te stemmen met de brief rappel inzake windzoekgebieden Amsterdam en
deze met de raad te delen
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Vragen n.a.v. BO-sessie over het ontwerp-bestemmingsplan Breekoever-Noord
(fase 3)
In te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief en deze ter kennisname
aan te bieden aan de raad.
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Inkoop maatschappelijke dienstverlening
Af te wijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid en akkoord te gaan met
een meervoudig onderhandse procedure bij de inkoop van
schoolmaatschappelijk werk, maatschappelijk werk, sociaal raadswerk en
mantelzorgondersteuning.

Vastgesteld in de vergadering van 25 mei 2021,

Léon de Lange
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burgemeester

loco-secretaris
Pagina 2

