Besluitenlijst vergadering van het College van Burgemeester & Wethouders
d.d. 13 mei 2014 (nr 18)

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. 6 mei 2014 (nr 17)

Besluit

Vast te stellen

3

4

Uitnodigingen

Onderwerp
Besluit

-

Jaarvergadering 2014 Vereniging van Noord-Hollandse Gemeenten op 13 juni
2014 van 9.30 tot 13.30 in Haarlem: wethouder Hienkens gaat.

-

Bijeenkomst over Duurzaamheid op 21 mei 2014 van 10.00 tot 11.30 in
Purmerend: wethouder Van Baarsen gaat.

1e Bestuursrapportage 2014
1. De raad voorstellen om de 1e bestuursrapportage 2014 vast te stellen;
2. De raad voorstellen om het nadelig resultaat van €60.177,- te onttrekken uit de
algemene reserve.

5

Onderwerp

Afwijzen van vier subsidieaanvragen

Besluit

Op basis van artikel 5 lid a van de Algemene subsidieverordening
Landsmeer (2011), de onderstaande subsidieaanvragen af te wijzen:

6

-

Holocaust namenmonument Nederland

-

Stichting Stille Armoede

-

Nederlandse Vereniging voor Autisme

-

Kracht in Noord-Holland Midden

Onderwerp

Bekostiging hulp bij het huishouden Landsmeerders in hospice

Besluit

1. Hulp bij het huishouden voor Landsmeerders in het hospice te bekostigen volgens
het voorgestelde declaratiemodel;
2. Het aantal ingezette uur hulp bij het huishouden wordt vastgesteld op 2 uur per
persoon per week (week afgerond naar boven)
3. Het bedrag van de vergoeding vast te stellen op € 13,72 per uur ex BTW. Jaarlijks te
indiceren.

7

8

Onderwerp

Verordening winkeltijden Landsmeer 2014

Besluit

1. De verordening winkeltijden Landsmeer 2014 ter vaststelling voor te leggen aan de
raad.

Onderwerp

Beantwoording zienswijzen omgevingsvergunning voor het oprichten van 22
woningen aan Fazantenstraat 1 t/m 31

Besluit

1. Verzoekt de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen af te geven;
2. De "Nota beantwoording zienswijzen omgevingsvergunning voor het oprichten
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van 22 woningen Fazantenstraat" vaststellen;
3. Onder voorwaarde dat de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen
heeft afgegeven, de omgevingsvergunning voor het geheel oprichten van 22
woningen aan Fazantenstraat 1 t/m 31 te verlenen.
4. Portefeuillehouder te machtigen tot het aanbrengen van redactionele
wijzigingen.
9

Onderwerp
Besluit

10

Onderwerp
Besluit

Regionale inkoopdocumenten jeugdhulp
1. Vast te stellen de volgende inkoopdocumenten Jeugdhulp
-

Jeugdhulp residentieel

-

Pleegzorg

-

Jeugdhulp Crisisopvang- en hulp

-

Jeugdhulp Plus

-

Specialistische jeugdhulp voor het jonge kind

-

Specialistische jeugd ggz

-

Generalistische basis jeugd ggz

-

Begeleiding en persoonlijke verzorging voor jeugdigen met een beperking

-

Behandeling en verblijf voor jeugdigden met een verstandelijke beperking.

Definitief Ontwerp (DO) herinrichting infra gebied Sportlaan, Hermessingel en
Herculesweg e.o. & verdere procedure
1. Instemmen met het Definitief Ontwerp (DO) gebied Sportlaan, Hermessingel en
Herculesweg e.o.
2. DO ter goedkeuring voorleggen aan de raad op 28 mei (oordeelvorming) en 5 juni
(besluitvorming)
3.Raad verzoeken de benodigde kredieten beschikbaar te stellen.
4. Portefeuillehouder te machtigen tot het aanbrengen van redactionele wijzigingen.

11

12

Onderwerp

Voordracht voor vertegenwoordiging in GGD

Besluit

Aan de raad voor te stellen wethouder Hienkens te benoemen als plaatsvervangend lid
in het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling GGD ZaanstreekWaterland

Onderwerp

Financiële jaarstukken recreatieschap Twiske Waterland
De raad te voor te stellen akkoord te gaan met de concept begroting 2015 van het
recreatieschap Twiske Waterland.

Besluit

Voor akkoord:

Mevrouw mr. A.C. Nienhuis

De heer drs. P.A. Menting MBA

burgemeester

secretaris
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