Besluitenlijst vergadering van het College van Burgemeester & Wethouders
d.d. 21 oktober 2014 (nr 40)

Aanwezig

Burgemeester Nienhuis, wethouder Hienkens (agendapunt 4), wethouder Quakernaat,
wethouder Van Baarsen en gemeentesecretaris Menting

1

Opening/mededelingen en actualiteiten

2

Onderwerp

Besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 14 oktober 2014 (nr.39)

Besluit

Vast te stellen.
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4

Uitnodigingen
-

De verbouwing van het huis van Thorbecke”, Bestuursacademie, 20 november 2014:
burgemeester Nienhuis gaat.

-

Amicitia’s Magic Music & Music, Purmerend, 9 november 2014: wethouder Van
Baarsen gaat.

-

Bestuurlijke tafel “Fraude aan de gemeentebalie”, Utrecht, 17 november 2014:
burgemeester Nienhuis gaat.

Onderwerp

2e bestuursrapportage 2014

Besluit

1. De raad voorstellen om de 2e bestuursrapportage 2014 vast te stellen
2. Het nadelig resultaat te onttrekken aan de algemene reserve.
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6

7

Onderwerp

Aanvullende offerte bestemmingsplan “Het Lint 2015”

Besluit

Het bureau Bugel Hajema opdracht te verlenen voor het uitvoeren van extra
werkzaamheden in het bestemmingsplanproces, inclusief de eindverantwoordelijkheid
voor de communicatie.

Onderwerp

Raadsvoorstel vaststellen Referendumverordening Landsmeer 2014

Besluit

De Referendumverordening Landsmeer 2014 ter vaststelling voor te leggen aan de raad.

Onderwerp

Wijzigingen beleid hulp bij het Huishouden in 2015

Besluit

1. Onder voorbehoud van goedkeuring van de verordening Maatschappelijke
Ondersteuning Landsmeer 2015 door de gemeenteraad te beslissen:
a. dat de Hulp bij het huishouden, categorie 1, vanaf 1 januari 2015 voor mensen
met een inkomen hoger dan 130% van het voor hen relevante
bijstandsnorminkomen niet meer valt onder de door de gemeente bekostigde
voorzieningen;
b. dat de door het rijk opgelegde bezuiniging geen gevolgen heeft voor de functie
hulp bij het huishouden HbH2 en HbH3;
2. Alle cliënten met een voorziening HbH1 direct schriftelijk over dit besluit te
informeren nadat de gemeenteraad de verordening Landsmeer 2015 heeft
goedgekeurd;
3. Samen met de regio Zaanstreek-Waterland de regeling Huishoudelijke Hulp Toelage
aan te vragen om hiermee - als de aanvraag wordt gehonoreerd - een aanvullend
pakket te realiseren;
4. De gemeenteraad te informeren over dit collegebesluit.

8

Onderwerp
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Gunning applicatie uitkeringsadministratie, Wet Maatschappelijke Ondersteuning
(WMO).

Besluit

1. In stemmen met gunning applicatie en ondersteunende diensten voor de
uitkeringsadministratie, WMO en WI.
2. Kiezen voor dienstverleningsvorm 2..

9

10

Onderwerp

In te stemmen met de offerteaanvraag multifunctionals voor de gemeenten EdamVolendam, Landsmeer, Zeevang en Waterland

Besluit

In te stemmen met de offerteaanvraag multifunctionals voor de gemeenten EdamVolendam, Landsmeer, Zeevang en Waterland..

Onderwerp

Schriftelijke vragen van Positief Landsmeer inzake Van Acker

Besluit

Akkoord te gaan met bijgevoegde concept beantwoording.

Voor akkoord:

Mevrouw mr. A.C. Nienhuis

De heer drs. P.A. Menting MBA

burgemeester

secretaris
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