Besluitenlijst vergadering van het College van Burgemeester & Wethouders
d.d. 4 november 2014 (nr 42)

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. 28 oktober 2014 (nr.41)

Besluit

Vast te stellen.

3

4

5

Uitnodigingen
-

Zondagmiddagconcert, 23 november 14.00 uur, Dorpshuis Landsmeer: wethouder
Quakernaat gaat.

-

Netwerkdag Crisisbeheersing gezamenlijke Veiligheidsregio’s, 3 december 12.00 –
18.00 uur, Kromhouthal Amsterdam-Noord: burgemeester Nienhuis gaat.

Onderwerp

Gebiedsaanwijzing losloop- en verbodgebieden honden

Besluit

Het besluit “Gebiedsaanwijzing losloop- en verbodgebieden honden” van 26 augustus
2014 definitief vast te stellen.

Onderwerp

jaarverslag bezwaarschriftencommissie Landsmeer 2013

Besluit

1. kennis nemen van het jaarverslag
2. het jaarverslag ter kennisneming naar de raad sturen

6

Onderwerp
Besluit

Aanvraag omgevingsvergunning voor het vergroten van een woning op het
perceel Noordeinde 77a (OV2014043).
1. De gemeenteraad te verzoeken een ontwerp verklaring van geen bedenkingen
te verlenen;
2. Na ontvangst van de ontwerp verklaring, deze tezamen met het ontwerpbesluit
op grond van de artikelen 3.10 en 3.12 Wabo ter inzage te leggen;
3. Indien geen zienswijzen worden ingediend en er geen andere
weigeringsgronden optreden de omgevingsvergunning te verlenen.

7

Onderwerp
Besluit

Aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een woning met een
berging/tuinkamer op van Beekstraat 62 (OV2014081).
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 te verlenen.

8

Onderwerp
Besluit

9

Onderwerp
Besluit
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Herstel beschoeiingen 2015-2016
1. De kredieten van elk €138.000 exclusief btw voor het jaar 2015 en het jaar 2016
per 1 januari 2015 beschikbaar te stellen voor het herstel van beschoeiingen
voor de periode 2015-2016.
Managementrapportage Zelfevaluatie BRP van de Gemeente Landsmeer 2014
1. Managementrapportage Zelfevaluatie BRP van de Gemeente Landsmeer 2014
vaststellen;

2. MT opdracht geven om uiterlijk 1 januari 2015 te komen met een Plan van
aanpak op inhoud, inrichting en tussentijdse rapportage aan de
portefeuillehouder. Het PVA wordt opgesteld conform het op 30-9-2014
vastgestelde beveiligingsbeleid 2014-2018 en betreft o.a. de uitvoering van de in
de managementrapportage gestelde actiepunten en verbeterpunten.

Voor akkoord:

Mevrouw mr. A.C. Nienhuis

De heer drs. P.A. Menting MBA

burgemeester

secretaris
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