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OnderweÍp Opheffen geheimhouding bijlage lnkoopstrategie aanbesteding Voorterrein Plantage
(c-21-27190)

Vergaderdatum
Volgnummer
Beh. ambtenaar
Portefeuillehouder

12 oklobet 2021
c-21-27231
Stronkhorst, Cynthia
mr. S.G. Ferraro

Team Concern Control

Kern van dè zaak Eerder heeft het college besloten (één of meer bijlagen behorend bil) een
collegebesluit geheim te houden. Nu de reden danwel termijn van de geheimhouding
is vervallen, kan de geheimhouding opgeheven worden

Beslissing 1. De geheimhouding op te heffen van de bijlage behorend bij collegebesluit
lnkoopstrategie aanbesteding Voorterrein Plantage (C-21-27'190), te weten:
a. De inkoopstrategie Meervoudig onderhandse aanbesteding Herinrichting
Voorterrein Plantage (lNT-21 -61 446).

Vergaderdatum
Volgnummer
Beh. ambtenaar
Portefeuillehouder

12 oklobet 2021
c-21-27252
Stronkhorst, Cynthia
H.J. Niele-Goos

Team Concern Control

Onderwerp Opheffen geheimhouding bijlage Verwervingsstrategie / Subsidietender
Mantelzorgondersteuning 2022-2025 gemeente Heemskerk en Beverwijk (C-2'l -
27217)

Kern van de zaak Eerder heeft het college besloten (eén of meer bijlagen behorend bij) een
collegebesluit geheim te houden. Nu de reden danwel termijn van de geheimhouding
is vervallen, kan de geheimhouding ooqeheven worden

Beslissing 1. De geheimhouding op te heffen van de bijlage behorend bij collegebesluit
Verwervingsstrategie / Subsidietender Mantelzorgondersteuning 2022-2025
gemeente Heemskerk en Beverwijk (C-21-27217), te weten:
a. De Verwervingsstrategie voor de Subsidietender Mantelzorgondersteuning 2022-
2025 gemeente Heemskerk en Beverwijk (lNT-21-61793)

Vergaderdatum
Volgnummer
Beh. ambtenaar
Portefeuillehouder

12 oklober 2021
c-21-27237
Kos, Esther
N. Özi]tok

Team Financiën & Control

Onderwerp Belastin gverordeningen 2022
Kern van de zaak De gemeente krijgt geld voor het uitvoeren van overheidstaken van het Rijk en ook

van burgers en bedrijven. Dit laatste gaat via het heffen van lokale belastingen. De
raad neemt hierover jaarlilks een besluit.

Beslissing De gemeenteraad conform concept raadsvoorslel en -besluit (lNT-2í -61058) voor te
stellen de volgende belastingverord eningen 2022 vast te stellen:

Verordening afvalstoffenheff ing 2022 (lNT-21 -61 080);
Verordening binnenhavengelden 2022 (lNT-21 -61 082);
Verordening hondenbelasting 2022 (lNT -21 -61084);
Legesverordening 2022 (lNT-21-61085);
Verordening marktgelden 2022 (lNT-21-61086);
Verordening parkeerbelastingen 2022 (lNT-21-61087);
Verordening precariobelasting 2022 (lNT-21-61088);
Verordening rioolheffing 2022 (lNT-21 -61 089);
Verordening toeristenbelasting 2022 (lNT-21-61090);
Verordening vermakelijkhedenretributie 2022 (lNT-21-61091 );
VeÍordening zeehavengelden ?022 (lNT -21 -61092):

't.
2.
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4.

6.
7.
8.
L
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Besluit kwijtscheldingsreg els 2022 (lNï-21 -61 093)
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Vergaderdatum
Volgnummer
Beh. ambtenaar
Portefeuillehouder

1? oktober 2021
c-?'t-27245
Rook-Bakker, Petra
H.J. Niele-Goos

Team Sociaal beleid

Onderwerp Preselectiedocument regionale verwerving specialistische jeugdhulp
Kern van de zaak Het regionaal preselectiedocument verwerving jeugdhulp markeert de start van de

dialooggerichte aanbestedingsprocedure. Deze procedure start met de
preselectiefase die resulteert in de selectie van jeugdhulpaanbieders voor de twee
percelen enkelvoudige en complexe jeugdhulp die worden toegelaten tot de
dialoogfase van de regionale aanbestedinqsprocedure

Beslissing 1. Het preselectiedocument regionale verwerving jeugdhulp (lNT-21-62038) vast te
stellen.

Vergaderdatum
Volgnummer
Beh. ambtenaar
Portèfèuillehoudèr

12 oktobet 2021
c-21-27253
Oud, Conrad
ÖzLitok Van den Berg

Team Sociaal beleid

Onderwerp Aanpassing invoering sdatum retributie recht van opstal t.b.v. verenigingen
Kern van de zaak Vorig jaar is besloten om voor diverse (sport) verenigingen het recht van opstal te

vestigen. Hiermee worden de verenigingen .iuridisch eigenaar van het opstal. De
hieraan verbonden retributie zou íasegewijs worden ingevoerd van nihil (in 2021)
naar 100o/o in 2024. Hel proces is complexer dan gedacht waardoor nog niet alle
benodigde overeenkomsten zijn getekend. Voorgesteld wordt om de invoering f .iaar
op te schuiven.

Beslissing 1. ln te stemmen om de invoeringsdatum voor het heffen van retributie voor het recht
van opstal aan te passen naar I januaÍi 2022

Vergaderdatum
Volgnummer
Beh. ambtenaar
Portefeuillehouder

12 oktobet 2021
c-21-27232
Satoer, Eddy
N. Oziitok

Team Ruimtelijk beleid

Onderwerp Addendum Nota bodembeheer Regio lJmond inclusieí de geactualiseerde
bodemkwaliteitskaart

Kern van de zaak Het college heeft het ontwerp Addendum Nota bodembeheer Regio lJmond inclusief
de geactualiseerde Bodemkwaliteitskaart vrij gegeven voor de inspraak. Er zijn geen
zienswijzen ontvangen. Het Addendum kan nu ongewijzigd aan de gemeenteraad
worden aangeboden voor vaststelling
De gemeenteraad met bijgevoegd raadsvoorstel (lNT-21 -61839) voor te stellen om
1. het Addendum Nota bodembeheer Regio lJmond (lNT-21- 61837) inclusief de
geactualiseerde Bodemkwaliteitskaart (lNT-21 - 61838) voor het grondgebied van
gemeente Beverwijk vast te stellen

Vergaderdatum
Volgnummer
Beh. ambtenaar
Portefeuillehouder

12 okloóet 20?1
c-21-27236
Satoer, Eddy
N. Ozi]tok

Team Ruimtelijk beleid

OnderweÍp Onderschrijve n Greendeals MRA Duurzaamheid Top
Kern van de zaak Op de N4RA Duurzaamheid Top van 15 oktober 202'1 wordt samen met MRA

overheden, bedrijven en andere relevante stakeholdeís richtinggevende afspraken
gemaakt voor de vijf voorgelegde onderwerpen Circulair textiel, Circulair Houtbouw,
de MRA als fietsmetropool en de twee aíspraken van het MRA Programma Circulaire
Economie op gebied van circulaire plastics en circulair inkopen
1. Samen met IVIRA overheden, bedrijven en andere relevante stakeholders de
aíspraken ten aanzien van de Green Deals Circulair textiel en de MRA als
Íietsmetropool en de twee aíspraken van het MRA Programma Circulaire Economie
op gebied van circulaire plastics en circulair inkopen aan te gaan (lNT-21-621 54);
2. De Green Deal Houtbouw niet aan te gaan (lNT-21-62154).
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Vergaderdatum
Volgnummer
Beh. ambtenaar
Portefeuillehouder

12 oktobet 2021
c-21-27176
Satoer, Eddy
N. Oz0tok

Onderwerp Definitief Milieubeleidsplan 2021 -2025
Kern van de zaak Het ontwerp Milieubeleidsplan 2021-2025 heeít zes weken ter inzage gelegen voor

de inspraak. De ingekomen zienswijzen zijn beantwoord in een Nota van Antwoord
De zienswijzen hebben geleid tot enkele aanpassingen in het Milieubeleidsplan.

Beslissing De gemeenteraad met bijgevoegd raadsvoorstel (lNT-21-61252) voor te stellen om:
'1. de Nota van Antwoord Milieubeleidsplan Beverwijk 2021 - 2025 (lNT-21- 62í83)
vast te stellen;
2. het Milieubeleids an 2021-2025 tNT-2'l -62'182 vast te stellen

Deze besluitenlijst is vastgesteld in de vergadering van 19 oktober 2021

Burgemeester en wethouders van Beverwijk,

de gemee ecretaris,
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Team Ruimtelijk beleid

de burgemeester,


