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01.

Vaststellen van de openbare notulen van 8 december 2015

x

02.

Nr 151215/02

x

SGR

x

SDO

Subsidievaststelling Belbus 2014
Burgemeester en wethouders besluiten:
Akkoord te gaan met de definitieve vaststelling van het
subsidiebedrag van € 111.033 en vast te stellen dat € 32.877
aan subsidie niet verbruikt is over 2014.
03.

Nr 151215/03
Subsidieverlening Belbus 2015
Burgemeester en wethouders besluiten:
De stichting de Belbus Oostzaan voor het jaar 2015 een
subsidie te verlenen in het te verwachten exploitatietekort ter
hoogte van €138.000,,-.

04.

Nr AANGEHOUDEN

MDI

Opdracht vervaardiging BGT
Burgemeester en wethouders besluiten:
Het college besluit voor de vervaardiging van de Basisregistratie
Grootschalige Topografie (BGT) opdracht te verlenen aan de
gemeente Zaanstad.
05.

Nr AANGEHOUDEN
Vaststelling bestemmingsplan De Haal 98
Burgemeester en wethouders besluiten:

AWA
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De gemeenteraad voor te stellen:
1.Het bestemmingsplan De Haal 98 vast te stellen;
2.Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12, lid 1 en 2 van
de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen, omdat het
kostenverhaal en de uitvoering van het groeninrichtingsplan via
een overeenkomst is verzekerd.
06.

Nr 151215/06
"Gemeenschappelijke regeling regionale samenwerking
decentralisaties in sociaal domein 20162016-2018" en de
"Dienstverlenings"Dienstverlenings- en samenwerkingsovereenkomst regionale
inkoop en contractmanagement sociaal domein ZaanstreekZaanstreekWaterland 20162016-2018"
Burgemeester en wethouders besluiten:
1.

Het treffen van de " Gemeenschappelijke regeling

regionale samenwerking decentralisaties in sociaal domein
2016-2018" (hierna: de Regeling 2016-2018) voor te leggen
aan de raad voor toestemming.
2.

Indien de raad toestemming geeft, de Regeling 2016-

2018 als vastgesteld te beschouwen.
3.

In te stemmen met de “Dienstverlenings- en

samenwerkingsovereenkomst regionale inkoop en
contractmanagement sociaal domein Zaanstreek-Waterland
2016-2018” (hierna: DVO 2016-2018) op voorwaarde dat de
raad instemt met de verlenging van de Regeling 2016-2018.
de DVO 2016-2018 houdt in:
a.

de afspraak tot dienstverlening door gemeente Zaanstad

aan de regiogemeenten, te weten: het voorbereiden van de
inkoop, het uitvoeren van aanbestedingen, waaronder het
onderhandelen met leveranciers, het opstellen, sluiten, beheren,
evalueren en actualiseren, en indien nodig beëindigen van
(concept)overeenkomsten, programma's van eisen/bestek,
intentieverklaringen met leveranciers voor de levering van
producten op het gebied van Jeugd (Jeugdwet) en Wmo 2015,
alsmede het strategisch contractmanagement van de
overeenkomsten;
b.

het vertegenwoordigen van de regiogemeenten in de

X

HKL
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contacten met regionale of landelijke samenwerkingsverbanden,
en in de contacten met derden (bijvoorbeeld,
brancheorganisaties, het Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport, de Vereniging van Nederlandse Gemeente),
alsmede het deelnemen aan het bovenregionaal procesoverleg
Jeugd en het nemen van beslissingen die betrekking hebben op
de bovenregionale inkoop en contractmanagement tijdens het
betreffende overleg;
c.

de gemeente Zaanstad en de regiogemeenten werken

volgens de P&C-cyclus, zoals bepaald in de bijlage V van de
DVO 2016-2018;
d.

de gemeente Zaanstad en de regiogemeenten hebben

beleidsvelden en productpakketten per beleidsveld
samengesteld, waarvoor de regionale inkoop en
contractmanagement wordt uitgevoerd (bijlage I van de DVO
2016-2018);
e.

het kostenverdeelmodel is onderdeel van de DVO 2016-

2018. Dit betekent dat de gemeente Zaanstad voor een
evenredig deel (op basis van inwonersaantallen 2015) wordt
gecompenseerd door de regiogemeenten voor de kosten van de
Regionale inkoop- en contractmanagementorganisatie.
4.

In te stemmen met de Mandaatbesluiten 2016-2018 van

de regiogemeenten, inhoudende dat de regiogemeenten het
college van Zaanstad mandateren tot het nemen van besluiten
ter uitvoering van de handelingen die onder beslispunt 1 sub a
t/m c moeten worden verricht.
5. In te stemmen met de Volmacht,- machtigingsbesluiten
2016-2018 van de regiogemeenten om de
burgemeester van Zaanstad de bevoegdheid te geven
om de regiogemeenten te vertegenwoordigen in en
buiten rechte.
Vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders van 22 december 2015
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