Besluitenlijst vergadering van het College van Burgemeester & Wethouders
d.d. 16 december 2014 (nr 48)

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. 9 december 2014 (nr.47)

Besluit

Vast te stellen.

3

4

Uitnodiginge

Onderwerp
Besluit

-

Nieuwjaarsreceptie Vrijwillige Brandweer Landsmeer-Den Ilp-Purmerland op 3
januari v.a. 17.00: voltallig College gaat.

-

Nieuwjaarsontvangst gemeente Amsterdam op 1 januari 2015: wethouder Van
Baarsen gaat.

-

Informatiebijeenkomst gebiedspartijen op 7 januari 2015 in De Rijper Eilanden
agrarisch natuur- en landschapsbeheer 2016. wethouders Van Baarsen en Hienkens
gaan.

Aanvraag omgevingsvergunning voor het vergroten van een bestaande
tandartspraktijk op het perceel Zuideinde 1G
1. Een planschadeovereenkomst sluiten met de aanvrager;
2. Medewerking verlenen aan een afwijking van het bestemmingsplan ex artikel
2.12, lid 1, onder a, onder 1° Wabo;
3. Omgevingsvergunning verlenen.

5

6

Onderwerp

Documenten in het kader van de oordeelsvormende fase bestuurlijke toekomst

Besluit

1. Het discussiestuk met de bijbehorende documenten voor de oordeelsvormende fase
van de bestuurlijke toekomst voor te leggen aan de gemeenteraad.

Onderwerp

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015
1. het Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 vast te stellen;

Besluit

7

8

9

Onderwerp

2. De burgemeeester te verzoeken wethouder R. Quakernaat te mandateren van
het paraferen van de bijlage Overzicht Arrangementen bij de overeenkomsten
voor begeleiding op 18 december 2014.
Opdrachtverstrekking aan GGD Zaanstreek-Waterland om een AMHK/Veilig Thuis

Besluit

1. Opdrachtverstrekking aan GGD Zaanstreek-Waterland om een AMHK/Veilig Thuis in
te richten.

Onderwerp

Decentralisatie beschermd wonen en mandatering gemeente

Besluit

1. De gemeente Purmerend te mandateren voor de uitvoering van de Wmo taak
beschermd wonen, zowel voor de financiering als voor de toegang.

Onderwerp

Samenwerkingsprotocol Raad voor de Kinderbescherming – gemeenten en
Gecertificeerde Instellingen

Besluit

1. In te stemmen met het samenwerkingsprotocol van de gemeenten regio
Zaanstreek-Waterland, Raad voor de Kinderbescherming en gecertificeerde
instellingen “Terughoudend waar kan, tijdig doorpakken waar nodig”;
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2. De burgemeester te verzoeken wethouder R. Quakernaat te mandateren voor de
ondertekening van het onderliggende protocol.
10

Onderwerp
Besluit

Verlenen subsidies 2015
1. Met toepassing van art.26 van de ASV Landsmeer de subsidieaanvraag van de
Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Zaanstreek-Waterland alsnog in
behandeling nemen;
2. Op grond van art.8 van de ASV Landsmeer budgetsubsidie te verlenen aan de in
bijlage 1 genoemde instellingen;
3. Op grond van art. 18 van de ASV Landsmeer waarderingssubsidie te verlenen
aan de in de bijlage 2 genoemde instellingen en deze gelijktijdig vast te stellen.

11

Onderwerp
Besluit

Tijdelijke contracten, scenariokeuze en financiering van Baanstede in 2015.
1. In te stemmen met het bijgevoegde raadsinformatiedocument over het omzetten
van tijdelijke contracten van SW-medewerkers naar vaste dienstverbanden.
2. Kennis te nemen van het besluit van het Algemeen Bestuur (AB) van Baanstede
over de scenariokeuze detachering en het besluit, ter informatie, toe te sturen
aan de gemeenteraad.
3. In te stemmen met de voorgestelde financiering van Baanstede waarbij wij als
gemeente, het te ontvangen Wsw-deel van het Participatiebudget in 2015,
overdragen aan Baanstede.

Voor akkoord:

Mevrouw mr. A.C. Nienhuis

De heer drs. P.A. Menting MBA

burgemeester

secretaris
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