Besluitenlijst vergadering van het College van Burgemeester & Wethouders d.d.
11 februari 2014 (nr. 06)

Aanwezig

Burgemeester Nienhuis, wethouder Doting en gemeentesecretaris Menting
wethouder Hienkens is afwezig
Opening/mededelingen en actualiteiten
Burgemeester Nienhuis meldt een brief van het Openbaar Ministerie waarin wordt
aangegeven dat het onderzoek naar het schenden van vertrouwelijkheid is afgerond en
het OM heeft besloten niet tot vervolging over te gaan.
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Onderwerp

Besluitenlijst van de B&W-vergadering van d.d. 4 februari 2014

Besluit

Vastgesteld
Uitnodigingen
Afscheid dhr. Diepeveen, lid Dagelijks Bestuur stadsdeel Amsterdam-Noord op 11 maart
2014, 16.00-19.00: eventueel dhr. Hienkens
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4.

Onderwerp
Besluit

5.

Onderwerp

Grondprijzen 2014 voor verkoop/verhuur van grond (openbare ruimte)
Grondprijzen conform het vastgestelde grondprijsbeleid 2008 als volgt vaststellen:
1. Voor de eerste 50 m²

€ 269,00 per m².

2. Voor de tweede 50 m²

€ 179,00 per m².

3. Voor de overige grond

€ 90,00 per m².

4. Verhuurprijs

€ 13,45 per jaar, per m².

Richtlijnen en planning Perspectiefnota 2015

Besluit
Vaststellen van de richtlijnen en planning van de Perspectiefnota 2015

6.

Onderwerp
Besluit

Aanvraag omgevingsvergunning voor het vergroten van winkeloppervlakte op
Nieuwe Gouw 3 (OV2013060)
1. Een planschadeovereenkomst sluiten met de aanvrager.
2. Medewerking verlenen aan een afwijking van het bestemmingsplan ex artikel 2.12, lid
1, onder a, onder 2e Wabo.

7.

Onderwerp
Besluit

Bed & breakfast uitzonderen van de verplichting tot het hebben van een
exploitatievergunning op grond van de APV
De gemeenteraad voorstellen om bij een eerstvolgende herziening van de APV bij artikel
2:28 lid 7 het volgende toe te voegen, sub e. een bed & breakfast, zodat deze
uitgezonderd worden van de exploitatievergunning plicht.

8.

Onderwerp

Informatiedocument inkoop jeugd en AWBZ

Besluit

1. Het informatiedocument als bijgevoegd ter kennisname aannemen .
2. Het informatiedocument als bijgevoegd als ter kennisname aan de raad aan te bieden
aan de griffie.
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Onderwerp

Voortzetting Weee overeenkomst met Wecycle 2014

Besluit

Instemmen met het voortzetten van de WEEE Overeenkomst met de Stichting
Nederlandse Verwijdering Metalelektro Producten (handelsnaam: Wecycle) en
ICT~Milieu betreffende o.a. vergoeding voor inzameling elektrische en elektronische
apparatuur.

Onderwerp

Aanvulling op de Afvalstoffenverordening van de gemeente Landsmeer 2005

Besluit

De raad voorstellen de afvalstoffenverordening van 2005 aan te vullen met een
paragraaf Beheer en Afvalstoffen.

Onderwerp

Aangaan van een overeenkomst betreffende het aanbieden en (laten) verwerken
van huishoudelijk restafval met AEB Exploitatie B.V. en het verlenen van
alleenrecht aan AEB Exploitatie B.V. in verband met de aangeboden lagere
verwerkingstarieven.

Besluit

1. Onder voorwaarde van instemming van de raad met het aanvullen van de
afvalstoffenverordening 2005 met een paragraaf Beheer Afvalstoffen, in te stemmen om
een overeenkomst tot 2023 aan te gaan met AEB Exploitatie B.V. betreffende het
aanbieden en (laten) verwerken van huishoudelijk restafval;
2. Onder voorwaarde van instemming van de raad met het aanvullen van de
afvalstoffenverordening 2005 met een paragraaf Beheer Afvalstoffen, in te stemmen om
met terugwerkende kracht per 1 januari 2014 een uitsluitend recht te verlenen ter
verwerking van afval aan AEB Exploitatie B.V. tot 1 januari 2023. Onder een uitsluitend
recht wordt hier verstaan een recht zoals geregeld in artikel 2.24 van de
Aanbestedingswet 2012.
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Onderwerp

Procesvoorstel inhoudelijke uitwerking Toekomstvisie

Besluit

1. Instemmen met bijgaand procesvoorstel voor de inhoudelijke uitwerking van de
Toekomstvisie 2025;
2. Dit procesvoorstel voorleggen aan de Raad
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Onderwerp

Spoorboekje beeldvormingsfase bestuurlijke toekomst

Besluit

1. In te stemmen met het procesvoorstel voor de beeldvormingsfase bestuurlijke
toekomst van de gemeente Landsmeer.
2. De portefeuillehouder te machtigen voor het aanbrengen van redactionele
wijzigingen.
3. Het procesvoorstel voorleggen aan de Raad

RIB

- Voortzetting Weee overeenkomst met Wecycle 2014
- Aanvulling op de Afvalstoffenverordening van de gemeente Landsmeer 2005
- Aangaan van een overeenkomst betreffende het aanbieden en (laten) verwerken
van huishoudelijk restafval met AEB Exploitatie B.V. en het verlenen van
alleenrecht aan AEB Exploitatie B.V. in verband met de aangeboden lagere
verwerkingstarieven.

Voor akkoord:

Mevrouw mr. A.C. Nienhuis
burgemeester
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De heer drs. P.A. Menting MBA
secretaris

