Besluitenlijst vergadering van het College van Burgemeester & Wethouders
d.d. 10 juni 2014 (nr 22)

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. 3 juni 2014 (nr 21)

Besluit

Vast te stellen.

3

Uitnodigingen
- Stadsregio Amsterdam, bijeenkomst met de portefeuillehouders Economische Zaken,
Verkeer&Vervoer en Ruimte& Wonen, De Clipper Stad Amsterdam op woensdag 24
september van 13.00 tot 19.00: wethouders Quakernaat en Van Baarsen gaan.
- Regionale ambtelijke stuurgroep 3 decentralisaties, Bestuurlijke conferenties over
regionale samenwerking op de decentralisaties in het sociaal domein, op 30 juni 2014
vanaf 17.00 bij Paviljoen Twiske: wethouder Quakernaat gaat.
- Bijeenkomst wethouders Sociale Zaken en Werkgelegenheid, op 10 oktober 2014 van
16.00 tot 20.00 in Amsterdam: wethouder Quakernaat gaat.

4

Onderwerp
Besluit

Perspectiefnota 2015
1. Perspectiefnota 2015 te behandelen in de beeld- en oordeelsvormende
vergadering op woensdag 25 juni 2014;
2. Ter vaststelling aan te bieden aan de raad in zijn vergadering van 3 juli 2014.

5

Onderwerp

Ondertekening verbreed convenant BAW regio Zaanstreek-Waterland

Besluit

1. Kennis te nemen van het overdrachtsdocument ‘Stand van zaken Bestuursakkoord
Water’.
2. In te stemmen met de ondertekening van het verbrede convenant BAW voor de regio
Zaanstreek-Waterland.
3. In te stemmen met mandaat ten behoeve van de ondertekening van het convenant
door Wethouder de heer C. Hienkens.
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7

Onderwerp

Bestemmingsplan “Het Lint 2015”

Besluit

1. De meervoudig onderhandse aanbesteding voor het opstellen van bestemmingsplan
‘Het Lint 2015’ te starten.

Onderwerp

Inhuur tijdelijke beleidsmedewerker Wmo

Besluit

1. In te stemmen met inhuur tijdelijke beleidsmedewerker Wmo voor de duur van 3
maanden over de periode 6-5-2014 toto en met 5-8-2014;
2. In te stemmen met verlenging inhuur periode met 3 maanden indien het nog niet
is gelukt de functie in te vullen.

8

Onderwerp
Besluit
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Jaarverantwoording Kinderopvang en Peuterspeelzalen 2013
1. Jaarverantwoording Kinderopvang en Peuterspeelzalen 2013 vast te stellen en
(digitaal) aan te bieden aan de Inspectie van het Onderwijs;

2. De jaarverantwoording ter kennisname aan de gemeenteraad aan te bieden;
3. Akkoord te geven voor publicatie van de gegevens op
“Waarstaatjegemeente.nl”.
9

Onderwerp
Besluit

Studie bestuurlijke toekomst Landsmeer
1. In te stemmen met de feiten en meningen zoals opgenomen in de Studie
bestuurlijke toekomst Landsmeer en voor te leggen aan de gemeenteraad.
2. In te stemmen met de voordracht aan de raad inzake opdracht tot onderzoeken
van bestuurskracht en vervolproces, waaronder organiseren van
wijkgesprekken, het voorbereiden van een discussiestuk en besluitvorming.

10

Onderwerp
Besluit

Beantwoording schriftelijke vragen raadslid mevr. Mulder-Damme
1. Akkoord gaan met beantwoording volgens bijgaand concept.

Voor akkoord:

Mevrouw mr. A.C. Nienhuis

De heer drs. P.A. Menting MBA

burgemeester

secretaris
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