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1.

Nummer 38

AFDELING FACILITAIRE ZAKEN

Nr.
1.1

Sectie
Onderwerp
Besluit

Bestuurszaken, Financiën, Personeelszaken en Openbare Orde & Veiligheid
B&W besluitenlijst nummer 37 d.d. 13 september 2011.
Vaststellen, met dien verstande dat bij besluit 2.2. in de laatste zin, na het woord thans
“niet” wordt toegevoegd.

1.2

Onderwerp
Besluit

Aanschaf en boekpresentatie “Landsmeer, een zwaan in Waterland”
1. Beschikbaar stellen van de raadszaal op 14 oktober 2011 voor de presentatie van het
boek “Landsmeer, een zwaan in Waterland”.
2. Instemmen met de aankoop van 200 exemplaren van het boek als relatiegeschenk en
een budget van € 3000, - hiervoor beschikbaar stellen.
3. Instemmen met betaling van de kosten voor de catering van de boekpresentatie ad
€ 300, -

1.3

Onderwerp
Besluit

Tarieven en aanpassingen tarieventabel 2012 voor de ontheffingen inrijverbod.
De raad voorstellen de aangegeven tarieven in titel 1 tijdelijk hoofdstuk 12A artikelen
1.12.1.1a t/m 1.12.1.1.c en artikelen 1.12.1.2 en 1.12.1.3 in de tarieventabel behorende
bij de legesverordening 2011 vast te stellen.

2.
Nr.
2.1

AFDELING VROM / OR
Sectie
Onderwerp
Besluit

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu / Openbare Ruimte
Vragen raadslid Van den Bos en de commissie grondgebied m.b.t. recreatieschap het
Twiske.
Antwoorden aanpassen in overleg met de portefeuillehouder en ter afhandeling naar de
griffier sturen.

2.2

Onderwerp
Besluit

Aanbesteden verkoop grond De Hoeksteen.
1. Het selectie- en inschrijvingsdocument Herontwikkeling De Hoeksteen vast te stellen.
2. De niet-openbare nationale aanbesteding van de grond bij De Hoeksteen op te starten.

2.3

Onderwerp
Besluit

Herprofilering Purmerlanderrijweg.
1. In de uitvoering van de herprofilering van de Purmerlanderrijweg meeliften met de
werkzaamheden van HHNK
2. Instemmen met het ontwerp, waarin alle wensen van belanghebbenden zijn
meegenomen
3. Het krediet van € 36.083,- exclusief btw voor de herprofilering van de
Purmerlanderrijweg, zoals opgenomen in het MIP, beschikbaar stellen voor uitvoering.

2.4

Onderwerp
Besluit

Wegenbeheersplan 2011-2015.
Kennis nemen van het gewijzigde plan van aanpak inzake uitvoeren van het
'Wegenbeheersplan 2011-2015' voor het planjaar 2011.

2.5

Onderwerp
Besluit

Beantwoording brief omwonenden Nieuwbouw De Hoeksteen.
In te stemmen met concept brief.

2.6

Onderwerp

Aanvraag om aanlegvergunning paardenbak achter het perceel Zuideinde 63a
(A2010001).
1. Een planschadeovereenkomst te sluiten met de aanvrager
2. Op grond van artikel 2.6 lid 1 onder B, sub 2B en artikel 2.14 lid 1 onder B sub 2B van
het bestemmingsplan “Het Lint” ontheffing verlenen ex artikel 3.6 lid 1 onder C van de
Wro en het plan 4 weken ter inzage te leggen (art. 1.3 Het Lint)
3. Wanneer geen zienswijzen worden ingediend of andere weigeringsgronden optreden,

Besluit

de vrijstelling en de aanlegvergunning verlenen.
2.7

Onderwerp
Besluit

Zienswijze tegen voornemen generatiewonen, Het Luijendijkje 1 (OV2011016).
1. Instemmen met de beantwoording van de zienswijze;
2. de raad voorstellen om de definitieve verklaring van geen bedenkingen af te geven;
3. de zienswijze beantwoorden en de vergunning verlenen.

2.8

Onderwerp
Besluit

Actualiseren welstandsnota.
In te stemmen met de welstandsnota 2011 en deze via de raadscommissie ter vaststelling
aan te bieden aan de raad op 25 oktober 2011.

3.

AFDELING PUBLIEKSZAKEN

Nr.
3.1

Sectie
Onderwerp
Besluit

Welzijn, onderwijs en sociale zaken & Burgerservice
Verordening GBA.
Verordening GBA ter vaststelling voorleggen aan de raad.

3.2

Onderwerp
Besluit

Verordeningen Wet werk en bijstand (WWB) en Wet Investeren in Jongeren (WIJ).
1. Voorliggende verordeningen in het kader van de WWB en de WIJ ter vaststelling
voorleggen aan de raad.
2. De raad verzoeken de huidige verordeningen in het kader van de WWB en de WIJ met
ingang van 1 januari 2012 in te trekken.

3.3

Onderwerp

Verzoek om een verklaring van voorrang voor een gelijkvloerse benedenwoning (WMOindicatie).
Verklaring van voorrang toewijzen voor een gelijkvloerse benedenwoning aangezien
betrokkene aan alle voorwaarden voldoet.

Besluit

3.4

Onderwerp
Besluit

Financiele consequentie terugbetaling leges Nederlandse Identiteitskaart (NIK).
Met verwijzing naar het B&W besluit van 13-9-2011, nr 33:
1.Leges terugbetalen aan alle aanvragers van een NIK van 14 jaar en ouder, en van
kinderen die binnen 2 maanden 14 jaar gingen worden in de periode 27-08-2010 tot en
met 09-09-2011;
2. De personen die in de periode 29 juli 2011 tot en met 9 september 2011 een
identiteitskaart hebben aangevraagd persoonlijk uitnodigen om een bezwaarschrift in te
dienen.
3. Dekking via bestuursrapportage 2011.

