Besluitenlijst vergadering van het College van Burgemeester & Wethouders
d.d. 19 juni 2018 (nr.25)

Aanwezig

Waarnemend burgemeester Van der Stoel, wethouder Quakernaat, wethouder Elfferich
en gemeentesecretaris Menting

1

Opening/mededelingen en actualiteiten

2

Onderwerp

Besluitenlijst van de B&W-vergadering nr.23 d.d. 12 juni 2018

Besluit

Vast te stellen.
Uitnodigingen

3

-

Uitnodiging Omgevingsraad Schiphol
Wethouder Elfferich

-

Uitnodiging afscheid Coby van Berkum
Burgemeester en wethouder Quakernaat

-

Uitnodiging mini symposium Wim Nieuwenhuis
Wethouder Quakernaat

4

Onderwerp
Besluit

5

Onderwerp
Besluit

Machtiging bestuurlijk convenant informatiedeling CTER
1. In te stemmen met de mandatering van de burgemeester om het privacy
convenant informatiedeling contraterrorisme, extremisme en radicalisering
(CTER) ook namens het college van burgemeester en wethouders te
ondertekenen.
Verzoek tot aankoop van gemeentegrond in de Gorteslootbuurt in verband met
renovatie kopgevels woningen
1.

6

Onderwerp
Besluit

7

Onderwerp
Besluit

Strookjes gemeentegrond met een totale oppervlakte van 43’2 m2 grenzend
aan de kopgevels van woningen in de Gorteslootbuurt, kadastraal bekend sectie
B3106 (ged.), B3228 (ged.), B3248 (ged.) en B3352 (ged.) te verkopen.

Intentieverklaring Circulair opdrachtgeverschap en circulair inkopen
1. In te stemmen met de Intentieverklaring Circulair opdrachtgeverschap en
Circulair inkopen.
2. Wethouder Elfferich te mandateren namens het college de intentieverklaring te
ondertekenen
3. De doelen genoemd in de intentieverklaring te borgen in het
uitvoeringsprogramma duurzaamheid.
Verlenen volmacht om de gemeente Landsmeer tijdens de Algemene Leden
Vergadering van de VNG te vertegenwoordigen
1. Het college verleent burgemeester Van der Stoel volmacht om de gemeente
Landsmeer op de algemene ledenvergadering van de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten op 27 juni 2018, te Maastricht, te vertegenwoordigen.

8

Onderwerp
Besluit

Beantwoording raadsvragen begroting Omgevingsdienst IJmond
1. In te stemmen met de beantwoording van de raadsvragen
2. De antwoorden bij de stukken te voegen voor de raadsvergadering van 21 juni.

9

Onderwerp
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Technische wijzigingen CAR UWO

Besluit

De door het LOGA aangekondigde wijzigingen in de CAR UWO van 29 mei 2018
(Bijlage 1), betreft drie technische wijzigingen per 1 juli 2018 vast te stellen.

Vastgesteld in de vergadering van 26 juni 2018

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

