Besluitenlijst vergadering van het College van Burgemeester & Wethouders
d.d. 26 augustus 2014 (nr 32)

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. 19 augustus 2014 (nr.31)

Besluit

Vast te stellen.

3

Uitnodigingen
- Afscheidsreceptie van burgemeester Mohlmann van Oostzaan. Buitengewone
raadsvergadering op 22 september 2014 om 20.00: burgemeester Nienhuis en
wethouder Hienkens gaan. Afscheidsreceptie op 26 september 2014 van 15.00 tot
18.00: voltallig College gaat.

4

Onderwerp
Besluit

Aanstelling onbezoldigd gemeenteambtenaar/aanwijzing belastingdeurwaarder
1. Mevrouw A.U. Brandberg, geboren op 23-07-1981 te Amsterdam, aan te stellen
als onbezoldigd gemeenteambtenaar;
2. Mevrouw A.U. Brandberg, geboren op 23-07-1981 te Amsterdam, aan te wijzen
als belastingdeurwaarder, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel e, van de
gemeentewet.

5

Onderwerp
Besluit

Aanvraag omgevingsvergunning voor het vestigen van een bed&breakfast op het
perceel Den Ilp 76
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 1° Wabo.

6

Onderwerp
Besluit

Gebiedsaanwijzing losloop- en verbodgebieden honden
1. Het besluit “aanwijzing uitrenveldjes hondenbeleid” van 9 april 2013 in te
trekken;
2. De geactualiseerde concept gebiedsaanwijzing vast te stellen voor losloop- en
verbodgebieden voor honden.

7

8

Onderwerp

Subsidieaanvraag door “De witte leeuwinnen” afwijzen

Besluit

Op basis van artikel 5 lid a van de Algemene Subsidieverordening Landsmeer (2011), de
subsidieaanvraag van “De witte leeuwinnen” afwijzen.

Onderwerp

Vervroegde en lagere vaststelling subsidie jongerenwerk i.v.m. faillissement.

Besluit

1. Op grond van artikel 4:50 van de Algemene Wet bestuursrecht de subsidie aan
Welsaen over 2014 vervroegd vast te stellen en en deze ivm het faillissement
lager vast te stellen.
2. De resterende twee kwartalen subsidie 2014 te beschikken aan de Stichting
Maatschappelijke Dienstverlening teneinde de continuiteit van het jongerenwerk
te waarborgen.
3. Op grond van artikel 26 van de subsidieverordening de subsidie aan SMD €
3000,- lager te beschikken teneinde de verenigingen te kunnen compenseren
voor de door hen gepleegde inzet bij de club promotiedag.
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4. De betalingen aan de verenigingen te doen vanuit het jeugdbudget.
9

Onderwerp
Besluit

Verlenging van convenant i.v.m. uitvoeren van leerplichttaken door de gemeente
Purmerend voor de periode 1 augustus 2014 t/m 1 augustus 2015
1. De leerplichttaken door de gemeente Purmerend uit te laten voeren voor het
schooljaar 2014-2015 volgens de afspraken in bijgevoegd convenant.
2. In te stemmen met een verhoging van kosten a € 6.699.

Voor akkoord:

Mevrouw mr. A.C. Nienhuis

De heer drs. P.A. Menting MBA

burgemeester

secretaris
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