Besluitenlijst vergadering van het College van Burgemeester & Wethouders
d.d. 3 juli 2018 (nr.27)

Aanwezig

Waarnemend burgemeester Van der Stoel, wethouder Quakernaat, wethouder Elfferich
en locosecretaris Van Zijl

1

Opening/mededelingen en actualiteiten

2

Onderwerp

Besluitenlijst van de B&W-vergadering nr.26 d.d. 26 juni 2018

Besluit

Vast te stellen.
Uitnodigingen

3

4

Onderwerp
Besluit

5

Onderwerp
Besluit

6

Onderwerp
Besluit

Besluit tot opleggen last onder dwangsom Den Ilp 174
1. Aan de eigenaar van het perceel aan Den Ilp 174, kadastraal bekend als
gemeente Landsmeer, sectie M nr.546, de last op te leggen om binnen een
termijn van acht weken na de verzenddatum van dit besluit het op genoemd
perceel gerealiseerde bouwwerk (het boothuis), te verwijderen en verwijderd te
houden onder oplegging van een dwangsom van €10.000,- ineens.
Besluit tot opleggen last onder dwangsom Noordeinde 73
1. Aan de eigenaar van het perceel aan Noordeinde 73, kadastraal bekend als
gemeente Landsmeer, sectie L, nr. 562, de last op te leggen om binnen een
termijn van 6 weken na de verzenddatum van dit besluit de op genoemd perceel
gerealiseerde bouwwerken (drie containers), te verwijderen en verwijderd te
houden onder oplegging van een dwangsom van €5.000,- ineens.
Functiewijziging van verkeer naar terras in verband met verkoop grond behorende
bij Van Beekstraat 16
1. Een planschadeovereenkomst te sluiten met de aanvrager;
2. Medewerking te verlenen door middel van een afwijking van het
bestemmingsplan ex. Artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2° Wabo;
3. Omgevingsvergunning te verlenen.

7

Onderwerp
Besluit

8

Onderwerp
Besluit

Aanbesteding ICT
1. Instemming met selectieleidraad aanbesteding uitbesteding ICT infrastructuur.
Jaarverslag kinderopvang en peuterspeelzalen 2017
1. Het jaarverslag Kinderopvang en peuterspeelzalen 2017 vast te stellen en aan
te bieden aan de Inspectie van Onderwijs;
2. In te stemmen met de publicatie van de jaarverantwoording op
www.waarstaatjegemeente.nl ten behoeve van de Inspectie van Onderwijs
(IvhO)
3. Het collegebericht naar de raad te sturen.

9

Onderwerp
Besluit
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Besluit last onder bestuursdwang Kanaalweg 30d
1. Een last onder bestuursdwang op te leggen aan de bewoners van Kanaalweg
30d ter opheffing van de constateerde overtredingen.

Vastgesteld in de vergadering van 10 juli 2018

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

