Besluitenlijst vergadering van het College van Burgemeester & Wethouders
d.d. 24 juni 2014 (nr 24)

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. 10 juni 2014 (nr 22) en 17 juni 2014
(nr 23)

Besluit

Vastgesteld.

3

Uitnodigingen
- Netwerkconferentie Wonen Binnenstedelijk ontwikkelen loont! georganiseerd door de
Provincie Noord-Holland op 11 september 2014: wethouder Van Baarsen gaat.

4

Onderwerp
Besluit

De OOGO (op overeenstemming gericht overleg) procedure volgen voor het
beleidsplan zoals bedoeld in art. 2.2. Jeugdwet & de overeenkomst OOGObeleidsplan sluiten met de samenwerkingsverbanden
1. Het volgen van de modelprocedure op overeenstemming gericht overleg beleidsplan,
zoals bedoeld in artikel 2.2 jeugdwet
2. Het mandateren van de portefeuillehouder jeugd voor ondertekening van de
overeenkomst
3. De overeenkomst OOGO-beleidsplan ondertekenen
4. Richard Quakernaat aan te wijzen als voorzitter van het OOGO

5

6

Onderwerp

Besluit op bezwaar inzake afwijzing van een verklaring van voorrang

Besluit

1. Het bestreden besluit te herroepen en betrokkene alsnog een verklaring van voorrang
toe te kennen.

Onderwerp

Vergunning Dance festival Welcome to the Future

Besluit

1. Gevraagde vergunning voor Welcome to the Future op 26 juli 2014 verlenen
volgens bijgevoegd concept;
2. Op 26 juli 2014 een tijdelijk aanmeer verbod instellen op een gedeelte van de
Zanddijk in het Twiske volgens bijgevoegd concept.
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8

Onderwerp

Subsidieregeling duurzame energie gemeente Landsmeer

Besluit

1. De te laat ingediende subsidieaanvragen uit de Subsidieregeling duurzame energie
gemeente Landsmeer van de aanvragers met reserveringsnummer 15, 16, 17 en 20
alsnog in behandeling te nemen op grond van artikel 5 lid 2 van de Subsidieregeling
duurzame energie gemeente Landsmeer.

Onderwerp

Verzenden van informatiesets met brochures van WonenPlus en Dienstencentrum
Landsmeer met een begeleidende brief door gemeente

Besluit

1. Instemmen met het verzenden van informatiesets met brochures van WonenPlus en
Dienstencentrum Landsmeer door de gemeente aan inwoners die de leeftijd van 67 jaar
bereikt hebben.
9

Onderwerp
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Mandaat aan projectleider/regisseur Sociaal Domein

Besluit

1. Met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2014 mandaat verlenen aan
projectleider/regisseur Sociaal Domein inzake beslissingen voorzieningen Wmo;
2. Mandaat voor projectleider Sociaal Domein opnemen in mandaatregister.

10

Onderwerp
Besluit

Informeren inwoners van Landsmeer met een indicatie voor hulp bij het
huishouden over komende bezuinigingen/geen nieuwe rechten HbH meer
toekennen tot na 31 december 2014
1. De brief aan de inwoners van Landsmeer met de mogelijke gevolgen van
kortingen op de hulp bij het huishouden per 1 januari 2015 vast te stellen;
2. Voor nieuwe aanvragen hulp bij het huishouden wordt slechts nog beschikt tot
en met 31 december 2014.

11

12

Onderwerp

Besluit over verrekenen neveninkomten 2013 politieke ambtsdragers

Besluit

1. Vast te stellen dat de verrekenplicht over 2013 niet van toepassing is.

Onderwerp

Vaststellen deelovereenkomst en tarieven inkoop nieuwe Wmo

Besluit

1. Akkoord te gaan met de Deelovereenkomst inzake Ondersteuningsdiensten
Wmo
2. Akkoord te gaan met de systematiek en parameters voor de opbouw van de
tarieven behorende bij de Deelovereenkomst

13

Onderwerp
Besluit

Jaarrekening 2013 en begroting 2015 Baanstede
1. In te stemmen met de jaarrekening 2013 van het werkvoorzieningsschap
Zaanstreek-Waterland (Baanstede).
2. De raad te adviseren om geen gebruik te maken van de mogelijkheid een
zienswijze in te dienen op de jaarrekening 2013 van het werkvoorzieningsschap
Zaanstreek-Waterland (Baanstede).
3. Uitstel te verlenen aan het Dagelijks Bestuur van het werkvoorzieningsschap
Zaanstreek_Waterland (Baanstede) voor het indienen van de (gewijzigde)
begroting 2015

Voor akkoord:

Mevrouw mr. A.C. Nienhuis

De heer drs. P.A. Menting MBA

burgemeester

secretaris
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