Uitnodiging voor het bijwonen van de openbare vergadering van de raad van de
gemeente Landsmeer op dinsdag 25 oktober 2011 om 20.00 uur in het gemeentehuis
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Agenda
Nummer
1
opening;
2
bepaling volgorde stemming;
3
vaststelling agenda;
4
mededelingen;
5
vaststelling kort verslag 31 augustus 2011 en 1 september
2011 (op- en/of aanmerkingen op eventuele taal- en/of typefouten vóór 25 oktober 2011 indienen bij griffie);
6
ingekomen stukken;
7
verslaglegging van vertegenwoordigers door de raad aangewezen of namens de raad in besturen of commissies van gemeenschappelijke regelingen, stichtingen en dergelijke. Als ook
de voorbereiding van de vergaderingen van deze bestuursorganen;
8
een voorstel tot het afgeven van een definitieve verklaring van
geen bedenkingen voor het perceel het Luijendijkje 1;
9
een voorstel tot het vaststellen van de Welstandsnota Landsmeer 2011 en het intrekken van de Welstandsnota Landsmeer 2010;
10
een voorstel tot het intrekken van de Algemene Plaatselijke
Verordening Landsmeer 2010 en het vaststellen van de Algemene Plaatselijke Verordening 2011;
11
een voorstel tot het vaststellen van de Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Landsmeer en in
werking laten treden per 1 december 2011; het intrekken van
de Verordening gemeentelijke basisadminstratie persoonsgegevens, vastgesteld bij besluit van 24 september 2002;
12
een voorstel om in te stemmen met het opnemen van een tijdelijk hoofdstuk 12A de artikelen 1.12.1.1.a t/m 1.12.1.1.c in de
tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2011;
13
een voorstel tot het per 1 januari 2012 vaststellen van de
Toeslagenverordening Wet werk en bijstand gemeente
Landsmeer 2012, de Maatregelenverordening Wet werk en
Bijstand gemeente Landsmeer 2012, de Handhavingsverordening Wet werk en bijstand en Wet investeren in jongeren
gemeente Landsmeer 2012, de Re-integratieverordening
gemeente Landsmeer 2012, de Verordening Langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand gemeente Landsmeer 2012,
de Toeslagenverordening Wet investeren in jongeren
gemeente Landsmeer 2012, de Maatregelenverordening
Wet investeren in jongeren gemeente Landsmeer 2012, de
Verordening werkleeraanbod Wet investeren in jongeren
gemeente Landsmeer 2012 onder gelijktijdige intrekking
van de Toeslagenverordening Wet werk en bijstand,
vastgesteld op 29 november 2005, de Afstemmingsverordening Wet werk en bijstand, vastgesteld op 29 november 2005,
de Fraudeverordening Wet werk en bijstand, vastgesteld op
29 november 2005, de Reintegratieverordening Wet werk en
bijstand, vastgesteld op 27 november 2007, de Verordening
Langdurigheidstoeslag 2010, vastgesteld op 14 december
2009, de Toeslagenverordening Wet investeren in jongeren
Landsmeer 2009, vastgesteld op 14 december 2009, de Maat-

14
15

16
17
18

regelenverordening Wet investeren in jongeren Landsmeer
2009, vastgesteld op 14 december 2009, de Verordening werkleeraanbod Wet investeren in jongeren Landsmeer 2009, vastgesteld op 14 december 2009, de Verordening bijzondere bijstand gemeente Landsmeer 2010, vastgesteld op 28 september 2010;
een voorstel tot het vastellen van de tweede bestuursrapportage 2011;
een voorstel tot het verlenen van ontslag als plaatsvervangend
lid van de commissie Samenleving an de heer J.A. Brosse en
tot plaatsvervangend lid van deze commissie te benoemen de
heer S. van der Zee;
een voorstel tot het vaststellen van de begrotingswijziging behorende bij de agendapunt 14;
gelegenheid tot het stellen van vragen;
sluiting.

Landsmeer, 28 september 2011.
De voorzitter,

De voorstellen nummer 2011 - t/m 2011 – treft u hierbij aan.
De op de agenda betrekking hebbende stukken liggen vanaf heden in de
fractiekamer ter inzage.
* wordt nagezonden

