Besluitenlijst vergadering van het College van Burgemeester & Wethouders
d.d. 11 maart 2014 (nr. 9)

Aanwezig

Burgemeester Nienhuis, wethouder Hienkens, wethouder Doting en gemeentesecretaris
Menting

1

Opening/mededelingen en actualiteiten

2

Onderwerp

Besluitenlijst van de B&W-vergadering van d.d. 4 maart 2014 (nr 9)

Besluit

Vastgesteld
Uitnodigingen
Geen

3

4.

Onderwerp
Besluit

Aanvraag omgevingsvergunning voor het tijdelijk bewonen van een schuur,
Kanaaldijk 12 (OV2013039)
1. Een planschadeovereenkomst sluiten met de aanvrager.
2. De gemeenteraad vragen een ontwerp verklaring van geen bedenkingen te verlenen.
3. Na ontvangst van de ontwerp-vvgb, deze tezamen met het ontwerpbesluit op grond
van artikel 3.10 en 3.12 Wabo ter inzage leggen.
4. Indien geen zienswijzen worden ingediend en geen andere weigeringsgronden
optreden, de omgevingsvergunning verlenen.

5.

Onderwerp
Besluit

Overname groot onderhoud stedelijk water
1. In te stemmen met de ondertekening van de intentieovereenkomst tussen de
gemeente Landsmeer en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier om te
komen tot een waterplan en overdracht van het groot onderhoud van stedelijk
oppervlaktewater in de gemeente Landsmeer.
2. In te stemmen met de startnotitie voor het opstellen van het Waterplan Landsmeer.
3. Volmacht te verlenen aan de bestuurlijke portefeuillehouder voor ondertekening van
de intentieovereenkomst overname groot onderhoud stedelijk water.

6.

Onderwerp

Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014

Besluit

1. Aanwijzen acht stemlokalen voor de verkiezingen op 19 maart 2014.
2. Benoemen voorzitters, leden/plaatsvervangende leden en tellers voor de bezetting
van de acht stembureaus.

7.

Onderwerp

Afwijzing betaling dwangsom wegens niet tijdig beslissen

Besluit

1. Het verzoek tot betaling van een dwangsom ter hoogte van € 1260,- wegens het niet
tijdig beslissen op een Wob verzoek af te wijzen.
2. Akkoord te gaan met bijgevoegd Wob besluit.
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8.

RIB

Punt 5: Overname groot onderhoud stedelijk water

Voor akkoord:

Mevrouw mr. A.C. Nienhuis

De heer drs. P.A. Menting MBA

burgemeester

secretaris
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