Besluitenlijst vergadering van het College van Burgemeester & Wethouders
d.d. 16 september 2014 (nr 35)

Aanwezig

Burgemeester Nienhuis, wethouder Hienkens, wethouder Quakernaat, wethouder Van
Baarsen en locosecretaris Van Zijl

1

Opening/mededelingen en actualiteiten

2

Onderwerp

Besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 9 september 2014 (nr.34)

Besluit

Vast te stellen.
Uitnodigingen

3

•
•
•
•

4

Onderwerp
Besluit

Stichting Zondagconcerten Landsmeer biedt twee vrijkaarten voor elke uitvoering
(data: 5 oktober, 23 november, 8 februari, 22 maart en 12 april). Per uitvoering
wordt een e-mail gestuurd. Wethouder Quakernaat coordineert.
Kennisbijeenkomst breedband op 2 oktober (18:00 – 20.30 uur) op het
Provinciehuis te Haarlem met als thema: Hoe kunnen gemeenten lokale
breedbandinitiatieven ondersteunen?Wethouder Hienkens gaat hier naar toe.
Duurzaamheidbijeenkomst partnergemeenten AEB op woensdag 3 december
(9:30-13:00 uur ) te Amsterdam Wethouder Van Baarsen gaat.
Het college wordt uitgenodigd voor een Werkbezoek AEB. College gaat in op de
uitnodiging. Secretaris verzorgt de afspraak.

Benoeming en ontslag van commissieleden welstandcommissie Laag holland
1. Conform het raadsvoorstel akkoord te gaan met het verlenen van ontslag aan de
heer ir. M. Tombal en mevrouw ir. C. Bouwers per 1 september 2014 en het
bedanken voor hun bewezen diensten de afgelopen 6 jaar.
2. Conform het raadsvoorstel akkoord te gaan met de benoeming van mevrouw ir.
C. Broewers als inval architectlid van de Welstandscommissie Laag Holland van
1 september 2014 tot 1 januari 2015;
3. Conform het raadsvoorstel akkoord te gaan met de benoeming van de heer ing.
M. Heijmans als architectlid van de Welstandscommissie Laag Holland per 1
januari 2015 tot 1 januari 2018, met een mogelijkheid tot een herbenoeming voor
3 jaar;
4. Conform het raadsvoorstel akkoord te gaan met de benoeming van mevrouw ir.
W. Van Duijn als architectlid van de Welstandscommissie Laag Holland per 1
september 2014 tot 1 september 2017, met een mogelijkheid tot een
herbenoeming voor 3 jaar.

5

Onderwerp
Besluit

Jaarverslag welstand 2013 van B&W en jaarverslag 2013 welstandscommissie
WZNH
1. Het jaarverslag welstand 2013 van burgemeester en wethouders vast te stellen;
2. Het jaarverslag 2013 van de welstandscommissie WZNH en het jaarverslag
welstand 2013 van burgemeester en wethouders ter kennisname aan te bieden
aan de raad.

6

Onderwerp
Besluit

Rioolrenovatie hoofdtransportleiding Talingweg – De Gouwe
1. In te stemmen met rioolrenovatie in plaats van vervanging van de
hoofdtransportleiding Talingweg – De Gouwe binnen het project riolering
Talingweg, Watersniplaan en een deel van De Gouwe;
2. In te stemmen met de openbare Europese intergemeentelijke aanbesteding
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Relining gemeente landsmeer-Purmerend-Zaanstad door Zaanstad;
3. De gemeente Zaanstad te mandateren de volledige aanbestedingsprocedure
namens de gemeente Landsmeer te organiseren inclusief de begelieding tijdens
de uitvoering en het verzorgen van specialistisch toezicht conform het
Inkoopbeleid en de voorwaarden van de gemeente Zaanstad;
4. In te stemmen met het gemengd aangesloten houden van hemewaterafvoeren
van woningen direct langs de hoofdtransportleiding in Talingweg en De Gouwe.
7

Onderwerp
Besluit

Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakopbouw en een
aanbouw aan de zijgevel op Kievitslaan 1
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.

8

Onderwerp
Besluit

Gewijzigde begroting 2014, ontwerpbegroting 2015 en scenariokeuze transitie
werkvoorzieningsschap Zaanstreek-Waterland (Baanstede)
De raad voor te stellen:
1. In te stemmen met de gewijzigde begroting 2014 Baanstede;
2. De voorgelegde ontwerpbegroting 2015 Baanstede ter kennisname aan te
nemen, in afwachting van het verwerken van de scenariokeuze genoemd onder
3 in een herziene ontwerpbegroting;
3. In te stemmen met scenariokeuze 3 “detachering door gemeenten”.
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10

Onderwerp

Vaststelling subsidie Partou Zonnedauw 2013

Besluit

1. Op grond van artikel 11 en 26 van de Algemene subsidieverordening Landsmeer
20122 en artikel 4:42 van de Algemene wet bestuursrecht de verleende subsidie voor
Partou Zonnedauw over het jaar 2013 alsnog vast te stellen.

Onderwerp

Wetswijziging volwasseneneducatie (WEB gelden)

Besluit

1. Akkoord te gaan om, met die gemeenten binnen de arbeidsregio, het contract te
continueren met het Regio College voor 75% van het budget (ca.
€ 750.000 voor de regio) onder de bestaande condities en het contract daarvoor voor te
bereiden en daarmee de continuïteit van het aanbod te garanderen.
2. Onder regie van de gemeente Zaanstad voorbereidingen te treffen voor het maken
van een regionaal plan in overleg met de regiogemeenten en dit voor 1 december 2014
af te ronden;
3. Voorbereidingen te treffen voor de regionale aanbesteding van het resterende deel
van het budget (€ 250.000) en deze aanbesteding toe te spitsen op een aanbod voor
autochtone laaggeletterden en zo marktpartijen uit te dagen voor deze moeilijk
bereikbare doelgroep een op de lokale situatie gericht aanbod te realiseren.

Voor akkoord:

Mevrouw mr. A.C. Nienhuis

De heer drs. R. Van Zijl

burgemeester

locosecretaris
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