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1.

Nummer 16

AFDELING FACILITAIRE ZAKEN
Nr.
1.1

Sectie
Onderwerp
Besluit

Bestuurszaken, Financiën, Personeelszaken en Openbare Orde & Veiligheid
B&W besluitenlijst nr. 15 d.d. 12 april 2011
Vastgesteld.

1.2

Onderwerp
Besluit

Toekomstvisie 2025
In vervolg op de brief van het college van 23 maart 2011 en het besprokene in de
vergadering van de Raad op 29 maart 2011, is door het College een eerder nietvrijgegeven concept toekomstvisie 2025 op 30 maart 2011 aan de leden van de Raad
verstrekt. In het verlengde hiervan stemt het College in met de formele aanbieding van
genoemd document aan de Raad.
De burgemeester geeft bij nader inzien aan dat een minderheidsstandpunt zijnerzijds
(achteraf gezien) beter was geweest, dan het geforceerd accepteren van de te
respecteren politieke redenen van de wethouders om daardoor een (naar nu blijkt minder
geloofwaardige) eenheid van bestuur te suggereren.
Het College wijst daarbij op de eerder genoemde toelichtende brief, die de politieke
elementen bevat, waarom het College (in meerderheid) zich niet gebonden acht aan de
inhoud van de teksten van de concept toekomstvisie 2025.
Het College stelt voor dat de Raad de discussie verder voert om tot vaststelling van een
toekomstvisie te komen.

1.3

Onderwerp
Besluit

Afboeking investeringen openbare ruimte met een maatschappelijk nut
Voorleggen aan de raad conform bijgevoegd concept raadsvoorstel.

1.4

Onderwerp
Besluit

Groei Welcome to the Future naar een tweedaags evenement met overnachting
1. Aanvullen met het evaluatierapport van het evenement in 2010, een raming van de
meerkosten van de gemeente bij een 2-daags evenement en de hogere inkomsten voor
recreatieschap “Het Twiske”;
2. Opiniërend bespreken in de commissie Grondgebied.

1.5

Onderwerp
Besluit

Inhuur personeel 2011
1. Een aantal functies van de afdeling Publiekszaken en Openbare Ruimte worden in
2011 nog ingevuld door tijdelijke krachten ( inmiddels 3 vacatures vervuld). De geraamde
meerkosten worden jaarlijks opgenomen in BERAP I en BERAP II. Aangezien dit jaar de
BERAP I vervalt worden deze bedragen verantwoord in BERAP II.
2. Burgemeester en secretaris lichten dit nader toe in het fractievoorzittersoverleg op 27
april 2011.

2.
Nr.
2.1

AFDELING VROM / OR
Sectie
Onderwerp
Besluit

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu / Openbare Ruimte
Principeverzoek voor de verbouw van de theaterzaal + annexen dorpshuis,
Calkoenstraat 27
Geen medewerking verlenen aan het principeverzoek.

2.2

Onderwerp
Besluit

Ontwerpbestemmingsplan De Gouwe 21
1. Instemmen met het ontwerpbestemmingsplan De Gouwe 21;
2. De gemeenteraad voorstellen het ontwerpbestemmingsplan De Gouwe 21 vast te
stellen;
3. De gemeenteraad voorstellen het ontwerpbestemmingsplan De Gouwe 21 ter inzage te
leggen.

2.3

Onderwerp

Verkoop in gebruik genomen grond De Gouwe 27 en De Gouwe 29

2.4

Besluit

1. Voor een deel van het perceel B 2948 (872m2), onder voorbehoud van goedkeuring
door de gemeenteraad, instemmen met verkoop;
2. Voordat verkoop plaats vindt op grond van artikel 160 juncto artikel 169 Gemeentewet
de gemeenteraad van onderhavig besluit in kennis stellen;
3. Op grond van artikel 55 van de Gemeentewet legt het college geheimhouding op
betreffende de inhoud van de onderhandelingen.

Onderwerp

Actualiseren bouwbeleidsplan, welstandsnota, bodemkwaliteitskaart en
stedenbouwkundige ontwikkeling De Keern
1. Nader uitgewerkt voorstel agenderen voor de B&W vergadering van 26 april 2011;
2. Het raadsvoorstel met bijbehorende begrotingswijziging behandelen in de
raadsvergadering van mei 2011.

Besluit

3.

AFDELING PUBLIEKSZAKEN

Nr.
3.1

Sectie
Onderwerp
Besluit

Welzijn, onderwijs en sociale zaken & Burgerservice
Gemeentelijk verslag Wet Kinderopvang 2011
1. Het gemeentelijk verslag Wet Kinderopvang 2010 vaststellen en aanbieden aan de
Inspectie van het Onderwijs;
2. Het verslag ter kennisgeving aan de gemeenteraad aanbieden.

3.2

Onderwerp

Begrotingswijziging ten behoeve van dekking van het exploitatietekort peuterspeelzalen
Berend Botje en Zonnedauw
Bijgevoegde begrotingswijziging na behandeling in de commissie voorleggen aan de
raad.

Besluit
3.3

Onderwerp
Besluit

Investeringssubsidie Atletiekclub Waterland
1. Op basis van artikel 2.2 lid 1 van de Algemene Subsidieverordening Landsmeer en het
gelijkheidsbeginsel, afwijzen van de subsidie voor groot onderhoud van het clubhuis en
het vervangen van veldcontainers;
2. De raad via de commissie voorstellen in te stemmen met een investeringssubsidie ad
€8.000 incl.btw voor de aanschaf van een hoogspringvoorziening;
3. De kosten ten laste brengen van de post onvoorzien.

3.4

Onderwerp
Besluit

Aanvraagformulier voor subsidie vaststellen in kader van het nieuwe subsidiebeleid
Instemmen met het nieuwe aanvraagformulier subsidie 2012.

