Besluitenlijst vergadering van het College van Burgemeester & Wethouders
d.d. 6 mei 2014 (nr 17)

Aanwezig

Burgemeester Nienhuis, wethouder Hienkens, wethouder Quakernaat, wethouder Van
Baarsen en gemeentesecretaris Menting

1

Opening/mededelingen en actualiteiten

2

Onderwerp

Besluitenlijst van de B&W-vergadering van d.d. 22 april 2014 (nr 16)

Besluit

Vast te stellen

3

Uitnodigingen
- Afscheidsreceptie wethouder Daan, stadhuis Purmerend op 16 mei 2014 van 15.00 tot
18.00 uur: wethouder Hienkens gaat.
- Afscheidsreceptie wethouders De Groot en Hendriks, gemeentehuis Wormerland op 8
mei van 15.30 tot 17.30: wethouders Quakernaat en Van Baarsen gaan.
Afscheidsreceptie wethouders Zaansad, gemeentehuis Zaanstad op 9 mei van 15.00 tot
18.00: burgemeester Nienhuis en wethouder Hienkens gaan.
- “Kijk op de regio 2014”, bjieenkomst van Stadsregio Amsterdam op 23 mei 2014:
burgemeester Nienhuis en wethouder Van Baarsen gaan.
- Sportcafe Sportfair in Haarlemmermeer op 22 juni vanaf 13.00: wethouder Quakernaat
gaat.

4

5

Onderwerp

Portefeuilleverdeling College

Besluit

1. De portefeuilleverdeling van het nieuwe College volgens bijlage vast te stellen.

Onderwerp

Aanwijziging loco-burgemeesters

Besluit

1. Wethouder Hienkens aan te wijzen als 1e loco-burgemeester;
2. Wethouder Quakernaat aan te wijzen als 2e loco-burgemeester;
3. Wethouder Van Baarsen aan te wijzen als 3e loco-burgemeester.

6

Onderwerp
Besluit

Voordracht vertegenwoordiging in gemeenschappelijke regelingen
1. burgemeester Nienhuis aan de raad ter bekrachtiging voor te dragen als lid in het
Algemeen Bestuur van de intergemeentelijk samenwerkingsverband Waterland (ISW);
2. wethouder Quakernaat aan de raad ter bekrachtiging voor te dragen als lid in het
Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling werkvoorzieningschap
Zaanstreek-Waterland (Baanstede);
3. wethouder Hienkens aan de raad ter bekrachtiging voor te dragen als
plaatsvervangend-lid in het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling
werkvoorzieningschap Zaanstreek-Waterland (Baanstede);
4. burgemeester Nienhuis aan de raad ter bekrachtiging voor te dragen als lid in het
Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Twiske-Waterland.

7

Onderwerp

Verdeling bestuurlijke verantwoordelijkheid klussenToekomstvisie

Besluit

1. burgemeester Nienhuis aan te wijzen als bestuurlijk verantwoordelijke van de
Toekomstvisie-klus Veiligheid op het lint;
2. wethouder Van Baarsen aan te wijzen als bestuurlijk verantwoordelijke van de
Toekomstvisie-klus Waterrecreatie;
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3. wethouder Quakernaat aan te wijzen als bestuurlijk verantwoordelijke van de
Toekomstvisie-klus Sport en sportverenigingen;
4. wethouder Hienkens aan te wijzen als bestuurlijk verantwoordelijke van de
Toekomstvisie-klus Snelle digitale infra.
8

Onderwerp
Besluit

Aanvraag om vergoeding op grond van de Verordening voorzieningen huisvesting
onderwijs gemeente Landsmeer 2010
De gevraagde voorziening af te wijzen, omdat deze op grond van de Verordening
voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Landsmeer 2010, niet in
aanmerking komt voor vergoeding.

9

Onderwerp

Last onder dwangsom

Besluit

1. De eigenaren en de overtreder van het perceel Zuideinde 81A te Landsmeer
kadastraal bekend sectie O, nr. 524 aan te schrijven om het gebruik van de grond in
strijd met het bestemmingsplan te beëindigen en beëindigd te houden.
2. De dwangsom voor de overtreder te bepalen op € 2.500,00 (zegge:
vijfentwintighonderd euro) per week of deel van de week dat de illegale situatie
voortduurt met een maximum van € 25.000,00 (zegge: vijfentwintigduizend euro).
3. De dwangsom voor de eigenaren ieder te bepalen op € 1250,- (zegge
twaalfhonderdvijftig euro) per week of deel van de week dat de illegale situatie
voortduurt met een maximum van € 12.500,- (zegge twaalfduizend vijfhonderd euro).
4. Een begunstigingstermijn te geven tot 1 juni 2014.
5. Dit besluit in te schrijven in het beperkingenregister.

10

Onderwerp
Besluit

Aanvraag omgevingsvergunning voor het vestigen van een bed&breakfast op het
perceel Den Ilp 177
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 1° Wabo.

11

Onderwerp
Besluit

12

Onderwerp
Besluit

Concept begroting 2015 Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland
De raad voor te stellen akkoord te gaan met de concept begroting 2015 van de
Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland.
Concept begroting 2015 Stadsregio Amsterdam
De raad voor te stellen akkoord te gaan met de concept begroting 2015 van de
Stadsregio Amsterdam.

Voor akkoord:

Mevrouw mr. A.C. Nienhuis

De heer drs. P.A. Menting MBA

burgemeester

secretaris
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