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1.

Nummer 33

AFDELING FACILITAIRE ZAKEN
Nr.
1.1

Sectie
Onderwerp
Besluit

Bestuurszaken, Financiën, Personeelszaken en Openbare Orde & Veiligheid
B&W besluitenlijst n. 32 d.d. 3 augustus 2010
Vaststellen.

1.2

Onderwerp
Besluit

Herziening mandaatbesluit en aanwijzingsbesluit wet BAG en machtiging Purmerend
1. Instemmen met de herziening “mandaatbesluit wet BAG” door ondertekening van het
aangepaste herziene mandaatbesluit;
2 Instemmen met de herziening “aanwijzingsbesluit wet BAG” door ondertekening van het
aangepaste herziene aanwijzingsbesluit;
3. Machtigen Purmerend voor het uitvoeren van BAG-beheertaken door ondertekening
van de aangepaste machtiging.

1.3

Onderwerp

Voorstel tot het vaststellen van wijziging 87 van de CAR-UWO gemeente Landsmeer, de
wijziging van de bijlagen I en II van de bezoldigingsregeling gemeente Landsmeer en de
wijziging van de Vergoedingsregeling vrijwilligers bij de gemeentelijke brandweer
1. Te besluiten tot vaststelling van de 87ste wijziging van de CAR-UWO gemeente
Landsmeer, volgens bijgevoegd concept;
2. Te besluiten tot wijziging van de bijlagen I en II van de Bezoldigingsregeling gemeente
Landsmeer, volgens bijgevoegd concept;
3. Te besluiten tot wijziging van de Vergoedingsregeling vrijwilligers bij de gemeentelijke
brandweer volgens bijgevoegd concept.

Besluit

2.
Nr.
2.1

AFDELING VROM / OR
Sectie
Onderwerp
Besluit

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu / Openbare Ruimte
Zienswijzen ingediend tegen het voornemen ontheffing en bouwvergunning te verlenen
voor het oprichten van een garage/berging op het perceel Den Ilp 192B
1. Naar aanleiding van zienswijzen situatietekening t.o.v. ontwerpbesluit aanpassen;
2. Indieners zienswijzen informeren;
3. Ontheffing o.g.v. art. 3.23 Wro en bouwvergunning verlenen.

2.2

Onderwerp
Besluit

Last onder dwangsom perceel Purmerland 107
1. Het dwangsombesluit d.d. 22 april 2010 in te trekken en te besluiten dat het grindpad
1 november a.s dient te zijn verwijderd;
2. De inschrijving van het dwangsombesluit d.d. 22 april 2010 in het register
publiekrechterlijke beperkingen door te halen;
3. De overtreder en de huidige eigenaar van perceel Purmerland 107 dit besluit
toezenden.

2.3

Onderwerp

Bouwaanvraag voor het plaatsen van een aanbouw aan de achterzijde van de woning
Geijenbreek 23
1. Planschadeovereenkomst sluiten met de aanvrager;
2. Medewerking verlenen aan een ontheffingsprocedure ex artikel 3.23 Wro en het plan
conform artikel 3.24 Wro, zes weken ter inzage leggen;
3. Indien geen zienswijzen worden ingediend en geen andere weigeringsgronden
optreden, de ontheffing en de bouwvergunning verlenen.

Besluit

2.4

Onderwerp
Besluit

Bouwaanvraag voor het plaatsen van een kap op een bestaande schuur, Calkoenstraat 9
1. Een planschadeovereenkomst sluiten met de aanvrager;
2. Medewerking verlenen aan een ontheffingsprocedure ex artikel 3.23 Wro en het
bouwplan ogv 3.24 Wro, zes weken ter inzage leggen;

3. Indien geen zienswijzen worden ingediend en geen andere weigeringsgronden
optreden, de ontheffing en de bouwvergunning verlenen.
2.5

Onderwerp
Besluit

Vergunningsaanvraag op grond van de leegstandswet
Vergunning afgeven voor tijdelijke verhuur van het perceel Den Ilp 50 met de looptijd van
1 jaar.

AFDELING PUBLIEKSZAKEN
Nr.
3.1

Sectie
Onderwerp
Besluit

Welzijn, onderwijs en sociale zaken & Burgerservice
Extra bijdrage Welsaen ten behoeve van hun BOS-activiteiten
Welsaen extra gelden (€ 5.725) verstrekken vanuit de middelen die zijn gereserveerd in
het budget BOS-impuls om extra activiteiten uit te voeren.

3.2

Onderwerp
Besluit

Formalisatie van de afsplitsing SO&T als stichting en niet meer als onderdeel BJAA
1. Gemeente Landsmeer verleent toestemming voor afsplitsing van SO&T van BJAA;
2. De subsidie gaat over van BJAA naar SO&T (indeplaatsstelling).

3.3

Onderwerp
Besluit

Aansluitovereenkomst SVB Servicecentrum PGB
Instemmen met het verlengen van de aansluitovereenkomst met het SVB Servicecentrum
PGB.

3.4

Onderwerp
Besluit

Verordening Bijzondere bijstand gemeente Landsmeer 2010
1. De voorliggende Verordening Bijzondere bijstand gemeente Landsmeer 2010 ter
besluitvorming voorleggen aan de raad;
2. Gelijktijdig met het in werking treden van deze verordening, de Beleidsregel
Ouderentoeslag, door het college vastgesteld op 9 oktober 2007, intrekken.

3.5

Onderwerp
Besluit

Jaarverslag Wmo-raad 2009
1. Concept reactie vaststellen;
2. Het jaarverslag 2009 van de Wmo-raad voor kennisgeving aannemen;
3. Het jaarverslag 2009 van de Wmo-raad ter kennisgeving aanbieden aan de raad;
4. Het jaarverslag 2009, inclusief de reactie van het college, publiceren op de
gemeentelijke website en in Het Kompas.

3.6

Onderwerp
Besluit

Verzoek om verklaring van voorrang huisvesting II
Verzoek niet in behandeling nemen.

3.7

Onderwerp
Besluit

Verzoek om verklaring van voorrang huisvesting III
Verklaring van voorrang toewijzen conform advies Gemeente Amsterdam Dienst Wonen.

3.8

Onderwerp
Besluit

Collectieve voorziening Jonkerhof
1. Instemmen met het voorstel een duofiets in bruikleen te geen aan de Jonkerhof;
2. Instemmen met het voorstel het onderhoudcontract van de voorziening op naam van de
gemeente te continueren.

3.9

Onderwerp
Besluit

Onderzoek mantelzorgondersteuning
1. Het rapport ‘Verdiepend onderzoek onder mantelzorgers in de gemeente Landsmeer’
voor kennisgeving aannemen;
2. Het rapport ter kennisgeving aanbieden aan de commissie Samenleving;
3. Het rapport ter inzage leggen op het gemeentehuis en plaatsen op de website;
4. Een kopie van het rapport aanbieden aan de mantelzorgers die aan het onderzoek
hebben meegewerk en aan de Wmo-raad.

3.10

Onderwerp
Besluit

Wmo loket in eigen beheer uitvoeren
1. Instemmen met het uitvoeren van het Wmo Loket in eigen beheer voor de periode van
2010 tot 2015;
2. Instemmen met het werven van personeel voor de bemensing van het Wmo Loket.

