OPENBARE AGENDA - BESLUITENLIJST B&W VERGADERING
Vergadering burgemeester en wethouders d.d. 9 februari 2010
Aanwezig:
Burgemeester:
De heer B. Mewe
Wethouder:
De heer M.J. Prins
Wethouder:
De heer R. Quakernaat
Secretaris:
De heer W.P.A. Groskamp
1.

Nummer 6

AFDELING FACILITAIRE ZAKEN
Nr.
1.1

Sectie
Onderwerp
Besluit

Bestuurszaken, Financiën, Personeelzaken en Openbare Orde & Veiligheid
B&W besluitenlijst nr. 5 d.d. 5 februari 2010
Vaststellen.

1.2

Onderwerp
Besluit

Organisatieverordening brandweer
De raad verzoeken om door middel van vaststelling van bijgevoegd concept de
organisatieverordening brandweer Landsmeer 2010 vast te stellen en de
organisatieverordening brandweer d.d. 28 mei 1991 in te trekken.

2.

AFDELING VROM / OR

Nr.
2.1

Sectie
Onderwerp
Besluit

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu / Openbare Ruimte
Verkoop en afsluiten gebruiksovereenkomst voor in gebruik genomen grond Den Ilp 70
1. Voor het stuk grond voor Den Ilp 70 in te stemmen met het afsluiten van een
gebruiksovereenkomst;
2. Voor het stuk grond achter Den Ilp 70 –onder voorbehoud van goedkeuring door de
gemeenteraad- in te stemmen met verkoop van het stuk grond van 18 m2 voor het in het
advies d.d. 19-01-2010 genoemde bedrag;
3. Voordat verkoop plaatsvindt op grond van artikel 160 juncto artikel 169 Gemeentewet
de gemeenteraad van onderhavig besluit in kennis te stellen.

2.2

Onderwerp
Besluit

Persoonsgebonden gedoogbeschikking
1. Een persoonsgebonden beschikking te verlenen aan de in bijgaand advies genoemde
personen onder in het advies genoemde voorwaarde(n) en/of nadere eisen;
2. De gegevens te laten opnemen in het persoonsregister;
3. Dit besluit in te schrijven in het gemeentelijk beperkingenregister.

2.3

Onderwerp
Besluit

Verzoek om een verklaring van voorrang I
Verzoek van voorrang toewijzen conform advies Gemeente Amsterdam Dienst Wonen.

2.4

Onderwerp
Besluit

Verzoek om een verklaring van voorrang II
Verklaring van voorrang toewijzen conform advies Gemeente Amsterdam Dienst Wonen.

2.5

Onderwerp
Besluit

Bouwaanvraag voor het plaatsen van een dakuitbouw op Zeilmaker 1
1. Planschadeovereenkomst sluiten met de aanvrager;
2. Medewerking verlenen aan een ontheffingsprocedure ex artikel 3.23 Wro en het
bouwplan op grond van artikel 3.24 Wro, 6 weken ter inzage leggen;
3. Indien geen zienswijzen worden ingediend en geen andere weigeringsgronden
optreden, de ontheffing en de bouwvergunning verlenen.

2.6

Onderwerp

Bouwaanvraag voor het gedeeltelijk vergroten van een woning met uitbouw en
dakopbouw, Van Beekstraat 164
1. Planschadeovereenkomst sluiten met de aanvrager;
2. Medewerking verlenen aan een ontheffingsprocedure ex artikel 3.23 Wro en het
bouwplan op grond van artikel 3.24 Wro, 6 weken ter inzage leggen;
3. Indien geen zienswijzen worden ingediend en geen andere weigeringsgronden
optreden, de ontheffing en de bouwvergunning verlenen.

Besluit

2.7

Onderwerp

Hekwerk Purmerland 24
1. De brieven van betrokkene van 15 en 28 januari 2010 door middel van bijgaande brief
beantwoorden;
2. Een planschadeovereenkomst sluiten;
3. Indien dit door de aanvrager wordt gewenst medewerking te verlenen aan een
ontheffingsprocedure ex artikel 3.23 Wro en het plan op grond van artikel 3.24 Wro, 6

weken ter inzage leggen;
4. Indien geen zienswijzen worden ingediend en geen weigeringsgronden optreden, de
ontheffing en de bouwvergunning verlenen.
3.
Nr.
3.1

AFDELING PUBLIEKSZAKEN
Sectie
Onderwerp
Besluit

Welzijn, onderwijs en sociale zaken & Burgerservice
Bezwaar WMO
Instemmen met het advies van de bezwaarschriftencommissie; het bezwaar ontvankelijk
en ongegrond verklaren en het bestreden besluit te handhaven.

