OPENBARE - BESLUITENLIJST B&W VERGADERING
Vergadering burgemeester en wethouders d.d. 24 mei 2011
Aanwezig:
Burgemeester:
De heer B.J. Mewe
Wethouder:
De heer M.J. Prins
Wethouder:
De heer F.R.A. Monteban
Loco secretaris:
De heer R.C. Dekker
Afwezig:
Secretaris:
De heer W.P.A. Groskamp

1.

Nummer 21

AFDELING FACILITAIRE ZAKEN
Nr.
1.1

Sectie
Onderwerp
Besluit

Bestuurszaken, Financiën, Personeelszaken en Openbare Orde & Veiligheid
B&W besluitenlijst nr. 20 d.d. 17 mei 2011
Vastgesteld.

1.2

Onderwerp
Besluit

Jaarrekening 2010
1. Kennis genomen van de programmarekening 2010 en het milieujaarverslag 2010;
2. Productenrekening vastgesteld;
3. Ingestemd met de resultaatbestemming;
4. De pers hiervan op de hoogte stellen via een perscommuniqué.

1.3

Onderwerp
Besluit

Ontwerp begroting 2012 van de Stadsregio Amsterdam
1. De ontwerpbegroting van de Stadsregio Amsterdam 2012 voor kennisgeving
aannemen;
2. De ontwerpbegroting als ingekomen stuk inbrengen in de raadsvergadering op 31 mei
2011.

1.4

Onderwerp

Jaarrekening 2010, 1e begrotingswijziging 2011 en concept programmabegroting 2012
van recreatieschap het Twiske
1. Gezien de financiële stukken adviseert het college de raad om geen gebruik te maken
van de mogelijkheid bezwaren in te dienen;
2. Behandelen in de raadsvergadering van 31.5.2011 bij agendapunt “ingekomen
stukken”;
3. Verlaging participantenbijdrage 2011 meenemen in de Berap 2011;
4. Participantenbijdrage 2012 via de perspectiefnota 2012 meenemen in de begroting
2012.

Besluit

1.5

Onderwerp
Besluit

Jaarrekening 2010, 1e begrotingswijziging 2011 en concept programmabegroting 2012
van het Landschap Waterland
1. Gezien de financiële stukken adviseert het college de raad om geen gebruik te maken
van de mogelijkheid bezwaren in te dienen;
2. Behandelen in de raadsvergadering van 31-05-2011 bij agendapunt “ingekomen
stukken”;
3. Verlaging participantenbijdrage 2011 meenemen in de Berap 2011;
4. Participantenbijdrage 2012 via de perspectiefnota 2012 meenemen in de begroting
2012.

1.6

Onderwerp
Besluit

Ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet t.b.v. museum Grietje Tump
1. De burgemeester verleent ontheffing op grond van artikel 35 Drank- en Horecawet op
11 juni 2011 en 3 juli 2011 aan Museum Grietje Tump;
2. Museum Grietje Tump hiervan op de hoogte stellen.

1.7

Onderwerp
Besluit

Jaarverslag bezwaarschriftencommissie Landsmeer 2010
1. Het jaarverslag bezwaarschriftencommissie Landsmeer 2010 vaststellen;
2. Akkoord gaan met de verbetervoorstellen van VROM en PUZ;
3. Het jaarverslag bezwaarschriftencommissie Landsmeer 2010 en de verbetervoorstellen
aan de raad ter kennisgeving aan te bieden.

1.8

Onderwerp
Besluit

Standpunt t.a.v. Bestuursakkoord VNG-Rijk
1. Standpunt innemen tegen bestuursakkoord;
2. Mededeling hiervan doen aan de gemeenteraad op 31 mei 2011.

2.

AFDELING VROM / OR

Nr.
2.1

Sectie
Onderwerp
Besluit

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu / Openbare Ruimte
1e kwartaalrapportage 2011 Milieudienst Waterland
Voor kennisgeving aannemen.

2.2

Onderwerp
Besluit

Vaststellen bestemmingsplan Kistenmakerterrein
1. Instemmen met de reactie op de zienswijze;
2. Instemmen met het bestemmingsplan Kistenmakerterrein;
3. Het bestemmingsplan Kistenmakerterrein ter vaststelling aanbieden aan de
gemeenteraad;
4. Na vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad dit bekend maken;
5. Een planschadeovereenkomst sluiten met de eigenaar van Kistenmakereiland nr. 16.

2.3

Onderwerp
Besluit

Sloop voormalig clubgebouw Korfbalvereniging
1. Raad voorstellen krediet beschikbaar te stellen van €47.005 (incl.btw), via de
commissie Samenleving;
2. Kosten gedeeltelijk ten laste brengen van de post eenmalig onvoorzien en gedeeltelijk
ten laste van de algemene reserve.

2.4

Onderwerp
Besluit

Verkoop in gebruik genomen grond Den Ilp 83a
1. Voor het perceel M 1164 (460 m2) –onder voorbehoud van goedkeuring door de
gemeenteraad– in te stemmen 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.

2.5

Onderwerp
Besluit

Verkoop in gebruik genomen grond Den Ilp 103
1. Voor het perceel M 1043 (415 m2) –onder voorbehoud van goedkeuring door de
gemeenteraad– in te stemmen 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.

2.6

Onderwerp
Besluit

Bestemmingsplan Den Ilp 202
1. Instemmen met het bestemmingsplan Den Ilp 202;
2. Het bestemmingsplan Den Ilp 202 ter vaststelling aanbieden aan de gemeenteraad;
3. Na vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad dit bekend maken.

2.7

Onderwerp
Besluit

Gunning rioolvervanging Lisstraat
1. Uitvoering werk 15 dagen na informeren overige inschrijvers gunnen aan Sturm B.V. te
Zaandam voor de aannemingssom van € 98.500,- exclusief btw;
2. Zoveel mogelijk terugplaatsen van de vrijkomende grond binnen de regels van de BUSprocedure om te voorkomen dat extra krediet bij de raad moet worden aangevraagd.

2.8

Onderwerp
Besluit

Nieuwe Algemene Verordening Recreatieschap het Twiske
1. De raad wordt geadviseerd akkoord te gaan met de actualisatie van de nieuwe
Algemene Verordening van het Recreatieschap het Twiske;
2. Het college stemt in met de voorgestelde handelswijze ten aanzien van het mededelen
van de uitkomst van de commissie Grondgebied door de vertegenwoordigers van
Landsmeer aan het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap het Twiske.

2.9

Onderwerp
Besluit

Verkeersbesluit aanleg gehandicaptenparkeerplaats ter plaatse van Kerkebreek 10
Het nemen van een verkeersbesluit voor de aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats
voor de locatie Kerkebreek 10, door ondertekening van bijgevoegde besluit.

2.10

Onderwerp
Besluit

Terugkoppeling genomen stappen B&W voorstel herinrichting voormalig Korfbalterrein
1. Ter kennisgeving aannemen van de genomen stappen conform B&W besluit nr. 15 d.d.
12 april 2011;
2. De stand van zaken betreffende de herinrichting van het voormalig korfbalterrein ter
kennis brengen van de commissie Samenleving.

2.11

Onderwerp
Besluit

Sloopbesluit en uitgangspunten voor nieuwbouw van de woningen aan de Fazantenstraat
1. De gemeenteraad voorstellen een sloopbesluit te nemen, inhoudende het voornemen
om binnen 2 jaar de woningen aan de Fazantenstraat te slopen;
2. De gemeenteraad voorstellen de uitgangspunten van de nieuwbouw voor de
Fazantenstraat vast te stellen.

2.12

Onderwerp
Besluit

Aanvraag omgevingsvergunning voor generatiewonen op ’t Luijendijkje 1
1. Planschadeovereenkomst sluiten met de aanvrager;
2. De gemeenteraad vragen een ontwerp-vvgb (verklaring van geen bedenkingen) te
verlenen;
3. Na ontvangst van de vvgb, deze tezamen met het ontwerpbesluit op grond van artikel
3.10 en 3.12 Wabo ter inzage leggen;
4. Indien geen zienswijzen worden ingediend en geen andere weigeringsgronden
optreden, de omgevingsvergunning verlenen.

2.13

Onderwerp
Besluit

Eindafrekening TenneT
1. Akkoord gaan met de betaalbaarstelling van de laatste termijn van € 687.178,80 (ex
BTW);
2. Akkoord gaan met de betaalbaarstelling van de indexfactuur van € 57.035,84 (ex BTW)
conform bijgevoegde brief.

2.14

Onderwerp
Besluit

Herziening grondexploitatie Luijendijk-Zuid per 1 januari 2011
1. De raad conform bijgevoegd raadsvoorstel en bijlage (openbaar deel van de herziening
Grondexploitatie Luijendijk-Zuid per 1 januari 2011) voorstellen de herziening
Grondexploitatie Luijendijk-Zuid per 1 januari 2011 vast te stellen;
2. Ingevolge artikel 55 van de Gemeentewet de vergadering geheimhouding opleggen
omtrent het behandelde en de inhoud van de geheime bijlagen bij de Grondexploitatie
Luijendijk-Zuid per 1 januari 2011;
3. De geheime bijlagen bij de herziening Grondexploitatie Luijendijk-Zuid per 1 januari
2011 ter inzage leggen bij de raadsgriffier.

3.

AFDELING PUBLIEKSZAKEN

Nr.
3.1

Sectie
Onderwerp
Besluit

Welzijn, onderwijs en sociale zaken & Burgerservice
Bezwaar tegen de wijziging regels kosteloze doorlopende ontheffingen
Bezwaarschriften ontvankelijk en ongegrond verklaren conform advies
bezwaarschriftencommissie.

3.2

Onderwerp
Besluit

Gebruiksovereenkomst
1. Instemmen met het om niet ter beschikking stellen van het perceel grond gelegen te
Landsmeer, naast Brederode 15, kadastraal bekend als gemeente Landsmeer, sectie D,
nummer 3062 met een oppervlakte van 28,5 m2, ten behoeve van een Wmo voorziening.
2. De gebruiksovereenkomst ter ondertekening voorleggen aan de burgemeester.

3.3

Onderwerp

Het voorgenomen besluit van het Algemeen Bestuur GGD Zaanstreek-Waterland om het
pand aan de Vurehout 2 in Zaandam aan te kopen
Kennis nemen van het voorgenomen besluit om het pand Vurehout 2 in Zaandam aan te
kopen.

Besluit
3.4

Onderwerp
Besluit

1e begrotingswijziging 2011 GGD Zaanstreek-Waterland
Conform bijgaand conceptvoorstel de raad adviseren geen zienswijze in te dienen voor de
1e begrotingswijziging 2011 van de GGD Zaanstreek-Waterland.

