Besluitenlijst vergadering van het College van Burgemeester & Wethouders
d.d. 17 april 2018 (nr.15)

Aanwezig

Waarnemend burgemeester van der Stoel, wethouder Quakernaat, wethouder Van
Baarsen en gemeentesecretaris Menting

1

Opening/mededelingen en actualiteiten

2

Onderwerp

Besluitenlijst van de B&W-vergadering nr. 15 d.d. 10 april 2018

Besluit

Vast te stellen.
Uitnodigingen

3

-

4

Onderwerp

Besluit op bezwaarschrift inzake de weigering van een

Besluit

urgentieverklaring op grond van de Huisvestingsverordening (1)
1. Het advies van de bezwaarschriftencommissie over te nemen.
2. De bezwaren ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten.

5

Onderwerp

Besluit op bezwaarschrift inzake de weigering van een

Besluit

urgentieverklaring op grond van de Huisvestingsverordening (2)
1. Het advies van de bezwaarschriftencommissie over te nemen.
2. De bezwaren ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten.

6

Onderwerp
Besluit

7

Onderwerp
Besluit

8

Onderwerp
Besluit

Besluit tot opleggen last onder dwangsom Zuiderzeelaan 79
1. Aan de eigenaar van het perceel aan de Zuiderzeelaan 79, kadastraal bekend
als gemeente Landsmeer, sectie G 4822, de last op te leggen om binnen een
termijn van zes weken na de verzenddatum van dit besluit de op en aan
genoemd perceel gerealiseerde vlonder en aanlegsteiger, te verwijderen en
verwijderd te houden onder oplegging van een dwangsom van € 5.000,- ineens.
Jaarplan 2018 stuurgroep ketensamenwerking Wmo
1. de wethouder te mandateren om het jaarplan 2018 van de stuurgroep van de
ketensamenwerking Wmo te tekenen.
Beëindiging lidmaatschappen en benoeming leden Adviesraad Sociaal Domein
1. dhr. J. Korteweg en mw. N. Klaase Bos op respectievelijk 1 februari 2018 en
1 april 2018 te beëindigen;
2. mw. E.J.A.de Paauw-van der Neut, mw. H.M.G. van Rooijen per 1 april 2018 en
mw. M. Farjon per 1 mei 2018 te benoemen als leden van de Adviesraad Sociaal
Domein.

9

Onderwerp
Besluit
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Besluit op bezwaar op grond van de Participatiewet
1. Conform het advies van de Bezwaarschriftencommissie Landsmeer het bezwaar
niet ontvankelijk te verklaren.

Vastgesteld in de vergadering van 24 april 2018

Anne Lize E.C. van der Stoel
waarnemend burgemeester
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Paul A. Menting
secretaris

