Verkorte besluitenlijst raadsvergadering 19 juli 2011.
Het korte verslag van 27 juni 2011 is met een kleine wijziging vastgesteld.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming zijn de volgende besluiten vastgesteld:
 Het opleggen van geheimhouding op de achterliggende stukken met financiële gegevens van de grondexploitatie Luijendijk Zuid;
 Het vaststellen van de herziening van de grondexploitatie Luijendijk Zuid per 1 januari
2011;
 Het afgeven van een ontwerp verklaring van geen bedenkingen (vvgb) op grond van
artikel 2.27 Wabo jo. artikel 3.11 Wabo voor het oprichten van 21 eengezinswoningen
en 13 appartementen in het Breekoeverproject; wanneer geen zienswijzen worden ingediend, krijgt de ontwerp-vvgb automatisch de status van ‘definitief’ en hoeft het
plan niet nogmaals in een raadsvergadering te worden behandeld;
 Het vaststellen van de Verordening op de urgentiecommissie Landsmeer 2011;
 In te stemmen met de jaarrekening 2010 van de GGD Zaanstreek-Waterland; en het
indienen van een zienswijze tegen de ontwerpbegroting van de GGD Zaanstreek-Waterland;
 Het indienen van zienswijzen tegen de ontwerpbegroting 2012 van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland;
Zonder hoofdelijke stemming is het volgende besluit vastgesteld:
 Het beschikbaar stellen van een extra krediet ad € 23.184, - ten behoeve van de verlenging van de inhuur van twee extra manschappen gedurende nogmaals een periode van 3 maanden voor inzet bij daguitruk bij de brandweer Landsmeer;
Na discussie en hoofdelijke stemming zijn de volgende besluiten vastgesteld:
 De Perspectiefnota 2012 waarbij het inhoudelijk en financieel kader van de programmabegroting 2011 naar de programmabegrotingen 2012-2015 is bijgesteld; het beschikbaar stellen van een budget van € 730.286, - voor het achterstallig onderhoud
wegen en dit bedrag te storten in de voorziening onderhoud wegen; het geactualiseerde investeringsschema / jaarschijf 2011. Het voorstel is met 11 stemmen voor en
2 tegen aangenomen;
Bij het agendapunt is een motie ingediend door de fracties van PvdA, GroenLinks,
D66, CDA, Positief Landsmeer die luidt:
“De Raad van de Gemeente Landsmeer in vergadering bijeen op 19 juli 2011 heeft
kennis genomen van de inhoud van de Perspectiefnota 2011.
Gehoord de discussies m.b.t. de budgetten voor jumelage/ontwikkelingsamen-werking.
Stelt vast dat in genoemde nota het beschikbare budget voor jumelage/ontwikke- lingsamenwerking met ingang van 2012 tot nul wordt teruggebracht.
Stelt vast dat de gemeente Landsmeer tot en met 2012 meerjarige verplichtingen
heeft op het gebied van de ontwikkelingsamenwerking.
Stelt vast dat de thans beschikbare reserves van de Commissie Internationale Zaken
ruimte bieden om in 2012 de uitgaven van de CIZ te financieren en stelt voor deze
reserves onder te brengen in een speciaal budget “ Bestemmingsreserve Internationale Zaken”
Dit budget zal in de eerstvolgende Berap worden opgenomen”
De motie is door het college overgenomen.


Het afwijzen van de aanvraag van € 250.000, - door het stichtingsbestuur Dorpshuis
Landsmeer ten behoeve van het ombouwen van de grote zaal;
Het voorstel is met 11 stemmen voor en 2 tegen aanvaard;
Bij het agendapunt is een motie ingediend door de fracties van D66, CDA, Positief
Landsmeer die luidt:
“Overwegende dat
Het Dorpshuis Landsmeer een belangrijke functie vervult in het culturele leven in de
gemeente,
De huidige theateraccommodatie niet meer voldoet aan de eisen van deze tijd en mogelijk schadelijk is voor de gezondheid van musicerenden,

De Stichting Dorpshuis Landsmeer al veel (succesvolle) inspanningen heeft verricht
om het Dorpshuis te vernieuwen en voor een financieel gezonde exploitatie heeft gezorgd,
De Stichting evenwel niet over de financiële mogelijkheden beschikt om zonder steun
van derden de gewenste aanpassingen aan de toneelzaal te realiseren,
De raad het van belang vindt dat de gemeente over een bij de schaal van Landsmeer
passende culturele accommodatie beschikt,
Hij daarom in principe bereid is de Stichting Dorpshuis Landsmeer financieel te ondersteunen wanneer een concreet en praktisch haalbaar plan wordt ingediend,
Besluit hiervoor vanuit de Algemene Reserve een bedrag van Euro 220.000, - te storten in bestemmingsreserve ten behoeve van de noodzakelijke aanpassing van het
Dorpshuis Landsmeer en er voor te zorgen dat de Raad uiterlijk in oktober een voorstel voorgelegd krijgt dat College en Stichting Dorpshuis kunnen ondersteunen”.
De motie is met 7 stemmen voor en 6 stemmen tegen aangenomen.
Landsmeer, 20 juli 2011.

