Besluitenlijst vergadering van het College van Burgemeester & Wethouders
d.d. 27 mei 2014 (nr 20)

Aanwezig

Burgemeester Nienhuis, wethouder Quakernaat, wethouder Hienkens en loco
gemeentesecretaris Dekker

Afwezig

Wethouder Van Baarsen

1

Opening/mededelingen en actualiteiten

2

Onderwerp

Besluitenlijst van de B&W-vergadering van d.d. 20 mei 2014 (nr 19)

Besluit

Vast te stellen met een wijziging bij agendapunt 8 en 9 (zie besluitenlijst).

3

Uitnodigingen
- Vooraankodiging bijeenkomst “detailhandelbeleid Noord-Holland Zuid”, wethouder
Quakernaat gaat;
- Uitnodiging kennismakingsbijeenkomst tussen gemeente en HHNK, wethouder
Hienkens gaat;

4

5

Onderwerp

Straatnaamgeving en huisnummering achter Dorpsstraat 12-14

Besluit

1. De straatnaam Fouragehaven en de bijbehorende huisnummers 1 t/m 4 toe te kennen
aan de 4 nieuwbouw woningen achter Dorpsstraat 12-14

Onderwerp

Jaarstukken 2013

Besluit

1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2013 (jaarverslag en jaarrekening) en in te
stemmen met de resultaatbestemming;
2. De raad voor te stellen om de jaarstukken 2013 vast te stellen.

6

Onderwerp

Benoeming leden bezwaarschriftencommissie

Besluit

Met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014 als leden van de
bezwaarschriftencommissie te benoemen:
1. mevrouw mr. Dr. Barbera Maria Veltkamp
2. mevrouw mr. N. Wong
3. de heer mr. M. Schaap
4. mevrouw mr. E. Zwiep

7

8

Onderwerp

Tarieven eigen bijdrage aanvullend openbaar vervoer

Besluit

1. De tarieven aanpassen per 1 juni 2014 door art.3 lid 2 van het Financieel Besluit
Voorzieningen Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Landsmeer gewijzigd vast te
stellen.

Onderwerp

Besluit op bezwaar omgevingsvergunning bomenkap nabij Fazantenstraat

Besluit

1. Het advies van de bezwaarschriftencommissie over te nemen;
2. Zeven bezwaarschriften niet-ontvankelijk en zevenenveertig bezwaarschriften
ontvankelijk verklaren;
3. De bezwaren tegen de omgevingsvergunning gegrond te verklaren en de
omgevingsvergunning d.d. 31 januari 2014 in te trekken;
4. Een nieuwe omgevingsvergunning voor het kappen van bomen aan de

Pagina 1 van 2

Fazantenstraat aan te vragen en bij de beoordeling hiervan een gemotiveerde
belangenafweging te maken alsmede het beoordelingsformulier te betrekken.
9

10

Onderwerp

Besluit op bezwaar afwijzing planschade Purmrland 105b

Besluit

1. In afwijking van het advies van de bezwaarschriftencommissie het bezwaar ongegrond
verklaren.

Onderwerp

Betaling verbeurde dwangsommen Zuideinde 69
1. Het verzoek om uitstel van betaling op de afgesproken betalingsregeling af te
wijzen;

RIB

Voor akkoord:

Mevrouw mr. A.C. Nienhuis

De heer drs. P.A. Menting MBA

burgemeester

secretaris
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