Besluitenlijst vergadering van het College van Burgemeester & Wethouders
d.d. 25 november 2014 (nr 45)

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. 18 november 2014 (nr.44)

Besluit

Vast te stellen.

3

4

Uitnodigingen

Onderwerp
Besluit

-

Trendlezing Educatie van de VNG op 18 februari 2015: wethouder Quakernaat gaat

-

Uitnodiging BVL Netwerkbusinessborrel op 28 november aanstaande;

-

Uitnodiging Gemeente Waterland om deel te nemen aan een groepsgesprek op 1
december aanstaande, inzake een Bestuurskrachtonderzoek die Waterland laat
uitvoeren: alle Collegeleden gaan.

-

Uitnodiging Provincie Noord-Holland “Inspiratiebijeenkomst Nieuwe
Verantwoordelijkheden: Kansen en Risico’s op 10 december aanstaande: wethouder
Hienkens gaat.

-

Uitnodiging “Nationale kennisdag 2014 Sport en Bewegen in de buurt” op 11
december aanstaande: wethouder Qaukernaat gaat.

Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een overkapping over een
mestplaat op het perceel Pikpotweg 1
1. Planschade overeenkomst sluiten met de aanvrager;
2. Medewerking verlenen aan een afwijkingsprocedure van het bestemmingsplan
ex artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 2° Wabo.

5

Onderwerp
Besluit

Verlenging exploitatie Pontveer
1. Kennis te nemen van evaluatie exploitatie Pontveer;
2. Akkoord te gaan met eenmalige verlenging exploitatie Pontveer per 1-1-2015;
3. De komende periode te gebruiken om te onderzoeken of de verantwoordelijkheid
/ exploitatie overgedragen kan worden aan Provincie/Rijk.

6

7

8

Onderwerp

Herbenoemen BABS

Besluit

1. De heer F.H.J. Hulst her te benoemen als Buitengewoon ambtenaar van de burgelijke
stand (BABS) voor de periode van vijf jaar.

Onderwerp

Subsidieregeling duurzame energie gemeente Landsmeer

Besluit

1. De twee te laat ingediende subsidieaanvragen alsnog in behandeling te nemen op
grond van artikel 5.2. van de Subsidieregeling duurzame energie gemeente Landsmeer.

Onderwerp
Besluit

Deelnemen aan de regionale Europese aanbesteding vervoerscontract
Leerlingenvervoer
1. In te stemmen met deelname aan de regionale Europese aanbesteding van het
vervoerscontract leerlingenvervoer.

9

Onderwerp
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Verlenen van volmacht aan de gemeente Zaanstad ter uitvoering van

Besluit

Volwasseneneducatie
1. In te stemmen met het verlenen van een volmacht aan de burgemeester van
Zaanstad voor het ondertekenen van overeenkomsten inzake
Volwasseneneducatie;
2. In te stemmen met het ondertekenen van het contract met het Regio College ter
uitvoering van Volwasseneneducatie.

10

Onderwerp
Besluit

Regelingen algemene voorzieningen schoonmaakhulp in Landsmeer
1. De regeling Algemene voorziening “Schoon Huis” vast te stellen;
2. De regeling Aanvullende Rijkssubsidieregeling Schoonmaakhulp Landsmeer
vast te stellen;
3. De afspraken met de zorgaanbieders HBH1 goed te keuren.

Voor akkoord:

Mevrouw mr. A.C. Nienhuis

De heer drs. P.A. Menting MBA

burgemeester

secretaris
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