Besluitenlijst vergadering van het College van Burgemeester & Wethouders
d.d. 19 augustus 2014 (nr 31)

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 d.d. 12 augustus 2014 (nr.30)
Vast te stellen.

Besluit
3

Uitnodigingen
-

4

Onderwerp
Besluit

Geen.

Besluit op bezwaarschrift invorderingsbesluit inzake Zuideinde 81A
1. Het advies van de bezwaarschriftencommissie over te nemen;
2. Het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren en het bestreden
besluit in stand te laten.

5

Onderwerp
Besluit

Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een dakterras op de
achterwoning op Den Ilp 99
1. Geen medewerking verlenen aan een afwijking van het bestemmingsplan ex
artikel 2.12 lid 1 onder a, onder 2° Wabo;
2. Omgevingsvergunning weigeren.

6

Onderwerp
Besluit

Aanvraag omgevingsvergunning voor het vergroten van een dakopbouw op het
achterdakvlag op Goudpluvier 47
1. Een planschadeovereenkomst te sluiten met de aanvrager;
2. Medewerking te verlenen aan een afwijking van het bestemmingsplan ex artikel
2.12, lid 1 onder a, onder 2° Wabo;
3. Omgevingsvergunning verlenen.

7

Onderwerp
Besluit

Mandatering toekenningsbesluiten Subsidieregeling duurzame energie
1. Met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2014 mandaat te verlenen aan de
directeur Milieudienst IJmond en teamleider van de Milieudienst Waterland
inzake beslissingen op grond van de Subsidieregeling duurzame energie
gemeente Landsmeer;
2. Dit mandaat opnemen in het mandaat register.

8

Onderwerp
Besluit

De aanvraag voor een eenmalige subsidie voor de organisatie van de vierde
Uitmarkt in Landsmeer afwijzen;
1. Op basis van artikel 20 van de Algemene subsidieverordening landsmeer 2011, de
aanvraag voor een eenmalige subsidie voor de organisatie van de vierde Uitmarkt in
Landsmeer afwijzen.

9

Onderwerp
Besluit
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Beheerovereenkomst ruiterpaden en ruiterroutebewegwijzering Groengebied
Purmerland

1. Akkoord gaan met de beheerovereenkomst ruiterpaden voor 20 jaar.
10

Onderwerp

Uitvoeringsplan ombuigingsonderzoeken

Besluit

1. Kennisnemen van reeds verwerkte ombuigingen
2. Instemmen met planning ombuigingsonderzoeken
3. Raad nader informeren bij de voorbereiding op de begroting 2015.

Voor akkoord:

Mevrouw mr. A.C. Nienhuis

De heer drs. P.A. Menting MBA

burgemeester

secretaris
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