Besluitenlijst vergadering van het College van Burgemeester & Wethouders
d.d. 4 december 2018 (nr.48)

Aanwezig

Burgemeester Van der Stoel, wethouder Elfferich, wethouder Quakernaat en
gemeentesecretaris Menting

1

Opening/mededelingen en actualiteiten

2

Onderwerp
Besluit

Besluitenlijst van de B&W-vergadering nr.47 d.d. 27 november 2018
Vast te stellen.
Uitnodigingen

3

Uitnodiging De Eendracht winterconcert
Meerjarenvisie_10 dec18_Programma Noord
4

Onderwerp
Besluit

Besluit tot sluiten handhavingsdossier Den Ilp 140

1. Om niet handhavend op te treden tegen de erfafscheiding op het perceel aan
Den Ilp 140, kadastraal bekend als gemeente Landsmeer, sectie M 1493,

2. Geen verdere stappen te ondernemen en het handhavingsdossier te sluiten.
5

Onderwerp
Besluit

Nota reserves en voorzieningen 2019

1. Instemmen met de nota reserves en voorzieningen 2019;
2. De raad voorstellen de nota reserves en voorzieningen 2019 vast te stellen.

6

Onderwerp
Besluit

Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een gezamenlijke steiger
op het perceel Zuiderzeelaan 87 en 89 (OV2018111)
1. Een planschadeovereenkomst te sluiten met de aanvrager;
2. Medewerking te verlenen aan een afwijking van het bestemmingsplan ex artikel
2.12, lid 1, onder a, onder 2° Wabo;
3. Omgevingsvergunning te verlenen.

7

Onderwerp
Besluit

Besluit op bezwaarschriften inzake de omgevingsvergunning voor het wijzigen
van de bestemming van de woning De Gouwe 17 te Landsmeer van wonen naar
verblijfsaccommodatie
1. 1. Het advies van de bezwaarschriftencommissie over te nemen en de
bezwaren ontvankelijk en gegrond te verklaren;
2. Het bestreden besluit te herroepen;
3. Het verzoek om proceskosten toe te wijzen.

8

Onderwerp
Besluit

Collegebericht welstand en Jaarverslag 2017 welstandcommissie MOOI NoordHolland
1. Akkoord te gaan met collegebericht: “jaarverslag Welstand 2017” met daarin
toegelicht hoe het college omgaat met de aanbevelingen van de
welstandscommissie en dit te versturen naar de raad;
2. Het jaarverslag 2017 van de welstandscommissie MOOI Noord-Holland ter
kennisname aan te bieden aan de raad.
Fysiek Beleid en Projecten
1. De afspraken met de corporaties Eigen Haard en Rochdale en hun
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huurdersvertegenwoordiging aan te gaan
2. Volmacht te verlenen aan wethouder R. Quakernaat om namens de gemeente
de prestatieafspraken te ondertekenen

Vastgesteld in de vergadering van 11 december 2018

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

