Verslag voor de vergadering van het College van Burgemeester &
Wethouders d.d. 18 december 2012

Aanwezigen

de heren Tange (burgemeester), Doting (wethouder), De Boer
(wethouder) en Jeltema (gemeentesecretaris)

1

Opening/mededelingen en actualiteiten

2

Verslag van de B&W-vergadering van d.d. 11
december 2012 (nr. 49)

Vastgesteld.

3

Uitnodigingen

Zijn besproken en afspraken
zijn gemaakt.

4

Verlenging inhuur afdelingshoofd Facilitaire Zaken

Conform besloten.

(weeknummer 50 – Financiën)
Concept besluit: Akkoord gaan met de verlenging
van de inhuur afdelingshoofd Facilitaire Zaken tot 1
juli 2013. De hardheidsclausule toepassen
betreffende het inkoop- en aanbestedingsbeleid.
5

6

Milieuprogramma 2013 (weeknummer 50 – VROM)
Concept besluit: De raad voorstellen het
milieuprogramma vast te stellen.
Omgevingsvergunning voor het vergroten van
een woning d.m.v. een aanbouw en uitbreiding
van de entree op Geijenbreek 51 (weeknummer 50
– VROM)

Conform besloten.

Conform besloten.

Concept besluit: Een planschadeovereenkomst
sluiten met de aanvrager. Medewerking verlenen aan
een afwijking van het bestemmingsplan ex artikel
2.12, lid 1 onder a, onder 2° Wabo.
7

Maatschappelijk risico Planschade (weeknummer
50 – VROM)
Concept besluit: Keuze maken hoe om te gaan met
planschadeverzoeken m.b.t. het maatschappelijk
risico. Indien het college de keuze maakt om beleid
vast te stellen conform het bijgevoegde concept
beleid, dit ontwerpbeleid vaststellen en op grond van
de inspraakverordening ter inzage leggen.

1. De toepassing van de
regelgeving percentage
“maatschappelijk risico”
wijzigen conform de inhoud
van de uitspraak van de Raad
van State;
2. Deze toepassing laten
ingaan per 1 februari 2013;
communicatie hierover laten
plaatsvinden in januari 2013;
3. De raad hier via de RIB over
informeren.

8

Aanvraag omgevingsvergunning voor het
oprichten van een stolp met bijgebouw,
Purmerland 75 (weeknummer 50 – VROM)
Concept besluit: Planschadeovereenkomst sluiten
met de aanvrager en medewerking verlenen aan de
aanvraag ex artikel 2.12, lid 1 onder a, onder 2°
Wabo. De voorwaarde aan de ontheffing verbinden
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Conform besloten.

dat verder vervolgonderzoek en een eventuele
opgraving wordt uitgevoerd conform door het
bevoegd gezag goed te keuren PvE’s.
9

Vaststelling bestemmingsplan Landsmeer Oost
2012 (weeknummer 50 – VROM)

Conform besloten.

Concept besluit: Instemmen met het
bestemmingsplan Landsmeer Oost 2012 en het
bestemmingsplan ter vaststelling aanbieden aan de
gemeenteraad. Na vaststelling bekendmaken.
10

Contract Hollandsch Welvaren i.r.t.
deelnamevoorwaarden Stichting Opvoeden
(weeknummer 50 – WOS)

Conform besloten.

Concept besluit:De overeenkomst met Hollandsch
Welvaren te ondertekenen teneinde digitale
dienstverlening m.b.t. opvoedingsondersteunin
gmogelijk te maken via de website van het Centrum
voor Jeugd en Gezin en in te stemmen met de
gebruikersvoorwaarden van de Stichting Opvoeden,
van waaruit de website van het CJG andsmeer van
actuele informatie te voorzien.
11

Financieel besluit 2013 (weeknummer 50 – WOS)

Conform besloten.

Concept besluit: Instemmen met de voorgestelde
aanpassingen voor vergoedinen/tarieven in het
Financieel besluit behorende bij de “Verordening
voorzieningen maatschappelijke ondersteuning
gemeente Landsmeer.
12

Subsidie verzoek door Welpart b.v. (weeknummer
50 – WOS)

Conform besloten.

Concept besluit: Op basis van artikel 4 en artikel 6 lid
2 van de Algemene subsidieverordening Landsmeer
(2011) afweijzen van de subsidieaanvraag van
Welpart b.v.
13

Verlenging inhuur interim gemeentesecretaris /
Algemeen directeur (weeknummer 50 – Financiën)

Conform besloten.

Concept besluit: Akkoord gaan met de verlenging
van de inhuur interim gemeentesecretaris /
Algemeen directeur tot 5 juli 2013. De
hardheidsclausule toepassen betreffende het inkoopen aanbestedingsbeleid. De raad verzoeken hiervoor
een budget ad €25.000,- beschikbaar te stellen.
14

Verzoeken herziening bestemmingsplan
Kanaaldijk 102 en Kanaaldijk 106B (weeknummer
50 – VROM)

Conform besloten.

Concept besluit: De gemeenteraad voorstellen niet
mee te werken aan de gevraagde herzieningen van
het bestemmingsplan met betrekking tot de percelen
Kanaaldijk 102 en Kanaaldijk 106B.
15

Corrigeren subsidie WonenPlus 2013
(weeknummer 50 – WOS)
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Conform besloten.

Concept besluit: Instemmen met het corrigeren van
de toe te kennen subsidie voor WonenPlus voor
2013 en dekking via de Berap I – 2013.
16

2e begrotingswijziging 2012 GGD (weeknummer
50 – WOS)
Concept besluit: Kennis nemen van de tweede
begrotingswijziging GGD 2012 en de raad
voorstellen akkoord te gaan met de tweede
begrotingswijziging GGD 2012.

17

Budgetsubsidie Context 2013 (weeknummer 50 –
WOS)

1. Conform advies besloten;
2. Gelet op het feit dat het AB
van de GGD al besloten heeft
op 13-12-2012 wordt volstaan
met een korte mededeling aan
de raad via de RIB.
Conform besloten.

Concept besluit: Context een budgetsubsidie toekennen
in plaats van een waarderingssubsidie, onder toepassing
van de hardheidsclausule uit de Subsidieverordening 2011.
18

Aanwijzingsbesluit loco-secretarissen
(weeknummer 50-Juridische Zaken)

Conform besloten.

Concept besluit: Akkoord gaan met het
aanwijzingsbesluit voor loco-secretarissen.
19

Rondvraag
Wethouder De Boer meldt terug een kennisnmakingsgesprek te hebben gehad met de
directeur van Baanstede.

20

Terugkoppelingen en vooruitblikken vergaderingen
Geen.

21

Communicatie / RIB
Punten voor de RIB: 7, 13 en 16. De RIB gaat
uiterlijk donderdag 20 december uit
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