Besluitenlijst vergadering van het College van Burgemeester & Wethouders
d.d. 20 mei 2014 (nr 19)

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. 13 mei 2014 (nr 18)

Besluit

Vast te stellen

3

Uitnodigingen
- Evaluatie Structuurvisie en Provinciale Ruimtelijke Verordening, hoorzittingen
Provinciehuis Haarlem op 27 mei 2014, 10 juni 2014 of 25 juni 2014: wethouder Van
Baarsen
- Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland, Provincie Noord-Holland,
Philharmonie te Haarlem op 11 juni 2014: wethouder Van Baarsen
- Inspiratiebijeenkomst Scheiden en Wonen voor wethouder, Provincie Noord-Holland,
11 juni 2014 te Haarlem: wethouders Hienkens en eventueel wethouder Quakernaat.

4

Onderwerp
Besluit

Vrijgeven voor inspraak van het concept van de beleidskaders beleid 3D en het
concept van het uitvoeringsplan 3D
1. De beleidskaders zorg en ondersteuning als concept vaststellen;
2. Het uitvoeringsplan nieuwe taken 3D als concept vaststellen;
3. Beide concepten vrij te geven voor inspraak.

5

6

Onderwerp

Inkoopdocument Jeugdzorg Wmo/AWBZ

Besluit

In te stemmen met het inkoopdocument voor de inkoop van producten voor 2015 en
2016 in het kader van de Jeugdwet en de nieuwe Wmo (overgang AWBZ begeleiding)

Onderwerp

Voorstel om teveel uitbetaalde Persoons Gebonden Budget voor inkoop van hulp
bij het huishouden van het eerste en tweede kwartaal 2014 niet terug te vorderen.

Besluit

e

e

1. Het teveel betaalde aan PGB voor hbh 1 en 2 kwartaal 2014 in het kader van de
Wmo kwijtschelden.
7

Onderwerp

Verkiezingen Europees Parlement donderdag 22 mei 2014

Besluit

1. De locaties aanwijzen als stemlokaal voor de verkiezingen op 22 mei 2014.
2. De voorzitters, leden/plaatsvervangende leden en tellers voor de bezetting van de
acht stembureau’s benoemen.

8

Onderwerp
Besluit

Een eenmalige subsidie voor de organisatie van het Luilakfeest 2014 op 7 juni
2014
De stichting “Geen Geintjes” te ondersteunen en met een eenmalige bijdrage van
€3500,- onder voorwaarde verstrekking evenementenvergunning ten laste van budget
jeugd- en jongeren.

9

Onderwerp

Plaatsen banieren in winkelgebied van Landsmeer

Besluit

In de vorm van een pilot tot 31 december 2015 vergunning te verlenen aan de winkeliers
gevestigd in het op de kaart aangeduide gebied, om 5 maal per jaar, met een
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tussenperiode van minimaal 2 weken, gedurende maximaal 6 weken maximaal 48
banieren per keer in/rond het winkelcentrum De Nieuwe Gouw te Landsmeer, zoals
aangegeven op bijgevoegde kaart, op te hangen.

Voor akkoord:

Mevrouw mr. A.C. Nienhuis

De heer drs. P.A. Menting MBA

burgemeester

secretaris
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