Besluitenlijst vergadering van het College van Burgemeester & Wethouders
d.d. 30 september 2014 (nr 37)

Aanwezig

Burgemeester Nienhuis, wethouder Quakernaat, wethouder Van Baarsen en
gemeentesecretaris Menting

1

Opening/mededelingen en actualiteiten

2

Onderwerp

Besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 23 september 2014 (nr.36)

Besluit

Vast te stellen.
Uitnodigingen

3

4

Onderwerp
Besluit

Aanpassing APV n.a.v. VNG ledenbrief en enkele kleine extra wijzigingen
1. In te stemmen met voorgestelde wijziging van de APV;
2. Deze wijzigingen meenemen in het raadsvoorstel tot wijziging van de APV eind
2014.

5

Onderwerp
Besluit

Besluit op bezwaar omgevingsvergunning bomenkap van 17 bomen aan de
Sportlaan
1. Het advies van de bezwaarschriftencommissie over te nemen;
2. Het bezwaarschrift onder nadere motivering ongegrond te verklaren.

6

Onderwerp
Besluit

Besluit op bezwaarschrift buiten behandelingstelling omgevingsvergunning voor
een inrit aan Raadhuisstraat 11
1. Het advies van de bezwaarschriftencommissie over te nemen;
2. Het bezwaarschrift ongegrond verklaren.

7

Onderwerp

Gunning rioolvervanging Gorteslootbuurt

Besluit

1.Het restant van het krediet zoals genoemd in dit advies, beschikbaar te stellen;
2. De rioolvervanging Gorteslootbuurt te gunnen aan Sturm bv;
3. Af te wijken van het inkoopbeleid ten behoeve van de inhuur van de MKB-er.

8

Onderwerp
Besluit

Wijzigingen verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2015
1. De wijzigingen in de verordening Maatschappelijke Ondersteuning vast te
stellen;
2. De gemeenteraad voor te stellen deze versie van de concept verordening vast te
stellen onder gelijktijdige intrekking van de Verordening Voorzieningen
maatschappelijke ondersteuning gemeente landsmeer 201.

9

Onderwerp
Besluit

Informatiebeveiliging
1. Vaststellen dat de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten BIG
het gemeentelijke basisnormenkader voor informatiebeveiliging is van de
gemeente Landsmeer;
2. Vaststellen van het gemeentebrede Informatiebeveiligingsbeleid 2014-2018;
3. Opdracht geven aan het MT om het Informatiebeveiligingsbeleid uit te werken in
een of meer Informatiebeveiligingsplannen op basis van een risico/GAP-analyse.
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10

11

Onderwerp

Taskforce kindermishandeling

Besluit

1. De bijgevoegde memo vast te stellen en daarmee het gemeentehuis de functie te
geven van “extra vangnet” voor kinderen die slachtoffer zijn van mishandeling/seksueel
misbruik. Kinderen moeten zich kunne melden bij het gemeentehuis en in gesprek
kunnen met de burgemeester.

Onderwerp

Informatiebeveiligingsplan

Besluit

1. Het Informatiebeveligingsplan Landsmeer 2014 vaststellen;
2. Het Informatiebeveiligingsplan Landsmeer 2012 intrekken;
3. Opdracht geven aan het MT zorg te dragen dat de diverse handboeken jaarlijks
zijn geëvalueerd, geactualiseerd en vastgesteld door het betreffende
afdelingshoofd.

Voor akkoord:

Mevrouw mr. A.C. Nienhuis

De heer drs. P.A. Menting MBA

burgemeester

secretaris
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