OPENBARE AGENDA - BESLUITENLIJST B&W VERGADERING
Vergadering burgemeester en wethouders d.d.19 januari 2010
Aanwezig:
Burgemeester:
De heer B. Mewe
Wethouder:
De heer M.J. Prins
Wethouder:
De heer R. Quakernaat
Loco-Secretaris:
De heer R. Dekker
1.

Nummer: 3

AFDELING FACILITAIRE ZAKEN
Nr.
1.1

Sectie
Onderwerp
Besluit

Bestuurszaken, Financiën, Personeelzaken en Openbare Orde & Veiligheid
B&W besluitenlijst nr. 2 d.d. 12 januari 2010.
Vaststellen.

1.2

Onderwerp
Besluit

Overlast geparkeerde auto’s voor de verkoop
Besluit van 27 april 1993, om het gebied begrensd door de Herculesweg, Dr. M.L.
Kingstraat, Burgweg en de Burgemeester Postweg aan te wijzen als gebied waarin het
verboden is om te koop staande voertuigen te parkeren, intrekken.

1.3

Onderwerp
Besluit

Gemeenteraadsverkiezingen 3 maart 2010
1. Herziening stemdistricten uitstellen tot na de gemeenteraadsverkiezingen;
2. Bij de bezetting van elk stembureau ook een gastheer of gastvrouw benoemen;
3. Het tellen van de stemmen decentraal op de stembureaus laten plaatsvinden;
4. Verkiezingsavond organiseren.

1.4

Onderwerp
Besluit

Herbenoeming van de leden van de bezwaarschriftencommissie Landsmeer
Dhr. P. De Groot herbenoemen als voorzitter, mw. E. Zwiep, mw. N.Y. Wong en dhr. M.A.
Schaap herbenoemen als leden per 1 januari 2010 tot 1 januari 2014.

2.

AFDELING VROM / OR

Nr.
2.1

Sectie
Onderwerp
Besluit

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu / Openbare Ruimte
Uitvoeringsovereenkomst Breekoever
1. Ingevolge artikel 55 van de gemeentewet geheimhouding op te leggen omtrent de
financiële inhoud van de overeenkomst;
2. In principe in te stemmen met de concept Uitvoeringsovereenkomst Breekoever d.d. 18
januari 2010;
3. De gemeenteraad in kennis te stellen van de overeenkomst en deze de mogelijkheid te
bieden wensen en bedenkingen te uiten op basis van artikel 160 en 169 Gemeentewet.
De overeenkomst met de financiële gegevens zijn in te zien bij de griffier;
4. De bewoners op 4 februari 2010 te informeren over de voorgenomen plannen door
middel van een bewonersavond.

2.2

Onderwerp

Aanvragen om bouwvergunning voor het oprichten van 26 appartementen met parkeervoorzieningen aan de Breekoever
1. De raad voorstellen mee te werken aan een vrijstellingsprocedure ex artikel 19 lid 1
WRO en de afhandeling van de vrijstellingsprocedure aan het college te delegeren;
2. De bouwplannen overeenkomstig afdeling 3.4 van de Awb zes weken ter inzage
leggen;
3. Na afgifte van de verklaring van geen bezwaar en wanneer geen andere
weigeringgronden optreden de vrijstelling ex artikel 19 lid 1 WRO verlenen;
4. Kennis te nemen van de concept ontwerpen voor het zuidblok en de openbare ruimte.

Besluit

2.3

Onderwerp
Besluit

Koop-Projectontwikkelingovereenkomst De Gouwe 21 (voormalige Augustinusschool)
1. Ingevolge artikel 55 van de gemeentewet geheimhouding op te leggen omtrent de
financiële inhoud van de overeenkomst;
2. In principe in te stemmen met de concept Koop-Projectontwikkelingovereenkomst De
Gouwe 21;
3. De gemeenteraad in kennis te stellen van de overeenkomst en deze de mogelijkheid te
bieden wensen en bedenkingen te uiten op basis van artikel 160 en 169 Gemeentewet.
De overeenkomst met de financiële gegevens zijn in te zien bij de griffier.

2.4

Onderwerp
Besluit

Exploitatieovereenkomst herontwikkeling Zuideinde 12/12a
1. Ingevolge artikel 55 Gemeentewet geheimhouding opleggen omtrent de financiële
inhoud van de overeenkomst;

2. In principe instemmen met de concept exploitatieovereenkomst;
3. Gemeenteraad in kennis stellen van de overeenkomst en de mogelijkheid bieden
wensen en bedenkingen te uiten op basis van art. 160 en 169 Gemeentewet. De
overeenkomst met financiële gegevens is in te zien bij de griffier.
4. Wethouder Prins heeft niet aan de beraadslagingen en besluitvorming deelgenomen.
2.5

Onderwerp
Besluit

Purmerland 79, bewoning bijgebouw
1. In te stemmen met het verzoek om generatie wonen mogelijk te maken bij een
(agrarische) bedrijfsbestemming;
2. De gemeenteraad voor te stellen de procedure voor een postzegelbestemmingsplan op
de starten.

2.6

Onderwerp

Principeverzoek voor het gedeeltelijk vergroten van de woning dmv een aanbouw aan de
zij- en achtergevel, Kievitslaan 10
Medewerking verlenen aan het principeverzoek.

Besluit
2.7

3.
Nr.
3.1

Onderwerp
Besluit

AFDELING PUBLIEKSZAKEN
Sectie
Onderwerp
Besluit

3.2

Partiële herziening bestemmingsplan Het Lint
1. Instemmen met het bestemmingsplan “Partiële herziening bestemmingsplan Het Lint”;
2. De gemeenteraad voorstellen het bestemmingsplan “Partiële herziening
bestemmingsplan Het Lint” gewijzigd vast te stellen.

Onderwerp
Besluit

Welzijn, onderwijs en sociale zaken & Burgerservice
Reactie op het rapport “Onderzoek naar de invoering van de Wet Maatschappelijk
Ondersteuning in de gemeente Landsmeer” van de Rekenkamercommissie
Instemmen met aangepaste brief als reactie op het rapport.
De Algemene Subsidieverordening gemeente Landsmeer van toepassing verklaren op
het jaar 2007 en volgende jaren
De raad via de commissie Samenleving voorstellen de Algemene Subsidieverordening
gemeente Landsmeer van toepassing verklaren op het jaar 2007 en volgende jaren.

