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AFDELING FACILITAIRE ZAKEN

Nr.
1.1

Sectie
Onderwerp
Besluit

Bestuurszaken, Financiën, Personeelszaken en Openbare Orde & Veiligheid
B&W openbare besluitenlijst nr. 36, d.d. 11 september 2012
Vastgesteld

1.2

Onderwerp
Besluit

Nadeelcompensatie Vita Flora
Vita Flora berichten dat de gemeente niet overgaat tot nadeelcompensatie

1.3

Onderwerp
Besluit

Voortgang raadsprogramma 2010 – 2014
1. Ingestemd met de toelichting op de voortgang van het raadsprogramma 20102014, welke wordt opgenomen in de 2e bestuursrapportage 2012 en dient als
inzicht voor de raad met betrekking tot de midterm evaluatie.
2. Deze evaluatie aan de raad te verstrekken in verband met de voor 2 oktober 2012
geagendeerde midterm evaluatie.

1.4

Onderwerp
Besluit

Begroting 2013
1. Productenraming 2013 vastgesteld
2. De programmabegroting 2013, via één gezamelijke commissie ABZ, te
behandelen in de raadsvergadering van 6 november 2012

2.
Nr.
2.1

AFDELING VROM / OR
Sectie
Onderwerp
Besluit

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu / Openbare Ruimte
Verzoek planologische medewerking afwijkingsprocedure Wabo, voor het perceel Den Ilp
125
De brief conform conceptbrief beantwoorden

2.2

Onderwerp
Besluit

Verzoek herziening bestemmingsplan Den Ilp 125
1. Betrokkene schriftelijk op de hoogte stellen van het standpunt van het college ten
aanzien van de bedrijfsgebouwen en betrokkene de mogelijkheid bieden af te
zien van zijn verzoek tot herziening van het bestemmingsplan
2. Een afschrift van de brief aan de gemeenteraad sturen

2.3

Onderwerp
Besluit

Bezwaarschrift inzake afwijzing van een verklaring van voorrang voor huisvesting
1. Het advies van de bezwaarschriftencommissie overnemen
2. Het bezwaarschrift inzake de afwijzing van het verzoek om in aanmerking te
komen voor een verklaring van voorrang woningzoekenden niet-ontvankelijk te
verklaren
3. Akkoord met verzending van bijgaand besluit op het bezwaarschrift

2.4

Onderwerp
Besluit

Vaststellen Brandbeveiligingsverordening
1. Brandbeveiligingsverordening 2012 inclusief toelichting vastgesteld
2. Brandbeveiligingsverordening 2010 inclusief toelichting ingetrokken
3. De Raad terzake een voorstel doen

2.5

Onderwerp
Besluit

Gebruiksovereenkomst in gebruik genomen grond Stoutenburg 24
Voor het gedeelte van het perceel D 3062 aan Stoutenburg 24 in te stemmen met het
afsluiten van een gebruiksovereenkomst voor het in gebruik genomen stuk grond van ca.
20 m2

3.
Nr.
3.1

AFDELING PUBLIEKSZAKEN
Sectie
Onderwerp
Besluit

Welzijn, onderwijs en sociale zaken & Burgerservice
Afwegingsmodel handhaving kinderopvang en peuterspeelzalen VNG 2012
1. Voorliggend Afwegingsmodel handhaving kinderopvang en peuterspeelzalen
VNG 2012 vastgesteld als geldend afwegingskader bij het handhavingsbeleid
kinderopvang en peuterspeelzalen gemeente Landsmeer
2. Gelijktijdig met het in werking treden van het nieuwe Afwegingsmodel, het
Afwegingsmodel handhaving kinderopvang en peuterspeelzalen VNG 2011
ingetrokken.
3. De gemeenteraad op de hoogte stellen dat de Beleidsregels handhaving
kinderopvang en peuterspeelzalen gemeente Landsmeer 2011 zijn omgezet in
een AmvB (Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) en een
ministeriële regeling ( Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen 2012).

3.2

Onderwerp
Besluit

Berekeningsgrondslag subsidieverstrekking peuterspeelzalen 2012
Ingestemd met de berekeningsgrondslag subsidieverstrekking peuterspeelzalen
Landsmeer 2012

