Besluitenlijst vergadering van het College van Burgemeester & Wethouders
d.d. 3 juni 2014 (nr 21)

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. 27 mei 2014 (nr 20)

Besluit

Vast te stellen.
Uitnodigingen
-

3

4

Onderwerp
Besluit

Inhuur senior Financiën & Belastingen / controller
1. In te stemmen met de inhuur van de senior Financiën & Belastingen /
concerncontroller tot en met 30 juni 2014;
2. Akkoord te gaan met afwijking van de Nota Inkoopbeleid en de gids
proportionaliteit;
3. De overeenkomst te laten ondertekenen door de gemeentesecretaris.

5

6

Onderwerp

Procesvoorstel oordeels- en besluitvorming bestuurlijke toekomst

Besluit

De portefeuillehouder wordt gemachtigd de agendacommissie tussentijds te informeren
over de fase beeldvorming voor de bestuurlijke toekomst van de gemeente Landsmeer.

Onderwerp

Wijzigen Verordening leerlingenvervoer gemeente Landsmeer

Besluit

1. In te stemmen met het concept van de gewijzigde Verordening leerlingenvervoer
gemeente Landsmeer 2014;
2. Verordening leerlingenvervoer gemeente Landsmeer 2014 door te zenden naar
de raad voor nadere besluitvorming;
3. Kennis te nemen van het advies van de cliëntenraad leerlingenvervoer en de
reactie hierop vaststellen en verzenden.

7

Onderwerp
Besluit

Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van twee bestaande
bedrijfswoningen en het geheel oprichten van vier woningen en op het perceel
Dorpsstraat 12-14
1. De gemeenteraad verzoeken een ontwerp verklaring van geen bedenkingen te
verlenen;
2. Na ontvangst van de ontwerp verklaring, deze tezamen met het ontwerpbesluit
op grond van de artikelen 3.10 en 3.12 Wabo ter inzage te leggen;
3. Indien geen zienswijzen worden ingediend en er geen andere
weigeringsgronden optreden de omgevingsvergunning verlenen.

8

Onderwerp

Kansenkaart Hotel A10-zone
1. In te stemmen met de Kansenkaart Hotel A10-zone.
2. De portefeuillehouder te machtigen tot het aanbrengen van redactionele wijzigingen.
3. De raad voorstellen om de kansenkaart vast te stellen
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4. De raad regelmatig te informeren over de verdere voorbereidingen van het hotel.

Voor akkoord:

Mevrouw mr. A.C. Nienhuis

De heer drs. P.A. Menting MBA

burgemeester

secretaris
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