Besluitenlijst vergadering van het College van Burgemeester & Wethouders
d.d. 18 december 2018 (nr.50)

Aanwezig

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

1

Opening/mededelingen en actualiteiten

2

Onderwerp
Besluit

Vast te stellen.
Uitnodigingen

3
4

Besluitenlijst van de B&W-vergadering nr.49 d.d. 11 december 2018

Onderwerp
Besluit

Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een steiger op het perceel
Zuiderzeelaan 123
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.

5

6

Onderwerp

Overeenkomst met Bureau Toerisme Laag Holland

Besluit

1. De overeenkomst met promotieorganisatie Bureau Toerisme Laag Holland voor één
jaar aan te gaan.

Onderwerp

Dienstverleningsovereenkomst urgenties 2019

Besluit

1. In te stemmen met de dienstverleningsovereenkomst urgenties 2019 in
samenwerking met de gemeente Zaanstad.
2. De bevoegdheid tot het nemen van een beslissing op de aanvragen voor een
urgentieverklaring te mandateren aan de gemeentesecretaris/algemeen
directeur van de gemeente Zaanstad met de mogelijkheid van ondermandaat.

7

Onderwerp
Besluit

Intrekken beschikking last onder dwangsom en sluiten handhavings-dossier
wegens voldaan aan de lastgeving
1. De aan de eigenaar van het perceel aan het Noordeinde 73, kadastraal bekend als
gemeente Landsmeer, sectie L, 56, opgelegde last onder dwangsom van 26 juni 2018,
verzonden op 9 juli 2018, in te trekken en genoemd besluit uit het gemeentelijke
beperkingenregister te schrijven.
2. geen verdere stappen te ondernemen en het handhavingsdossier te sluiten.

8

Onderwerp
Besluit

9

Onderwerp
Besluit

10

Onderwerp
Besluit

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2018
1. Het Besluit maatschappelijke ondersteuning 2019 vast te stellen.
Collegebericht eigen bijdrage Wmo
1. Het collegebericht naar de gemeenteraad te verzenden.
Treasury statuut gemeene Landsmeer 2019
1. Instemmen met het treasurystatuut 2019 van de gemeente Landsmeer
2. De raad voorstellen het treasurystatuut 2019 van gemeente Landsmeer vast te
stelle
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11

Onderwerp
Besluit

12

Onderwerp
Besluit

13

Onderwerp

Collegebericht Woningbouwplan Den Ilp 56
1. In te stemmen met bijgevoegd collegebericht om de gemeenteraadsleden te
informeren inzake toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen op perceel Den Ilp 56
in Den Ilp.
Maken keuze brugleuning bij vervanging brug 19
1. Te kiezen voor variant 3 uit de drie voorgestelde leuningen voor toepassing bij
de vervanging van brug 19 tussen de Hermessingel en de Poortwachtersweg.
Aangehouden

Besluit
14

Onderwerp
Besluit

Vaststellen verkeersbesluit Purmerlanderrijweg
1. Verkeersbesluit VB2018-009 parkeerverbod Purmerlanderrijweg vast te stellen
2. Eerdere verkeersbesluiten in het op tekening VB2018-009 aangegeven
werkingsgebied te laten vervallen indien deze in strijd zijn dan wel niet in
overeenstemming zijn met het besluit onder 1.

15

Onderwerp
Besluit

16

Onderwerp
Besluit

Vaststellen verkeersbesluit Stoutenburg
1. Verkeersbesluit VB2018-010 parkeerverbod Stoutenburg vast te stellen
Vaststellen verkeersbesluit parkeerplaatsen
1. aan te wijzen van drie artsenparkeerplaatsen door het plaatsen van het bord
E08 -arts met de onderborden “van ma t/m vr, van 8.00 tot 18.00 uur” en
OB504.
2. aan te wijzen van drie invalidenparkeerplaatsenplaatsen door het plaatsen van
het bord E06

17

Onderwerp
Besluit

18

Onderwerp
Besluit

Verzoek tot aankoop van gemeentegrond grenzend aan Purmerland 50
1. het stuk gemeentegrond van 60,5 m2 grenzend aan Purmerland 50, kadastraal
bekend sectie M nummer 1266 te verkopen.
Aanvraag omgevingsvergunning voor een uitbreiding van een bestaande berging
en hierbinnen een tweede bedrijfswoning te realiseren bij het agrarisch bedrijf op
het perceel Kanaaldijk 102 te Landsmeer
1. Omgevingsvergunning te verlenen voor de uitbreiding van de bestaande berging
en hierbinnen een tweede bedrijfswoning te realiseren bij het agrarisch bedrijf
die gesitueerd is op Kanaaldijk 102 te Landsmeer.
2. Definitieve hogere waardenbesluit vast te stellen van 56 dB voor de tweede
bedrijfswoning aan de Kanaaldijk 102 te Landsmeer.

19

Onderwerp

Ingetrokken

Besluit
20

Onderwerp
Besluit

Aanpassing tarieventabel, behorende bij de legesverordening 2018
1. In te stemmen met de voorgestelde redactionele aanpassing van de
tarieventabel die nodig is om aan te sluiten op de door het college d.d. 14-112017 vastgestelde Beleidsregels huwelijkslocaties gemeente Landsmeer 2017.
Het college is hiertoe bevoegd conform artikel 10 van de legesverordening
2018;
2. Vast te stellen de aangepaste tarieventabel 2018-1 behorende bij de
legesverordening 2018;
3. In te stemmen met de publicatie van de aangepaste tarieventabel.
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21

Onderwerp
Besluit

22

Collegebericht vaststelling prestatieafspraken 2019
1. In te stemmen met het collegebericht inzake vaststelling prestatieafspraken
2019 met Eigen Haard en Rochdale om de gemeenteraad te informeren.

Onderwerp

Overname wegen binnen de bebouwde kom van het HHNK

Besluit

1.
in te stemmen met de overdracht van wegen binnen de bebouwde kom van het
HHNK aan gemeente Landsmeer per 1 januari 2019;
2.
De raad voor te stellen de in 2018 te ontvangen afkoopsom ad € 75.000 aan de
reserve Infrastructuur toe te voegen;
3.
De financiële gevolgen ten aanzien van de verdeling uit het gemeentefonds en
de verwerking ervan in de begroting voor onderhoud wegen bij de Berap I 2019 en
perspectiefnota/begroting 2020-2023 te betrekken.

23

24

Onderwerp

Aanwijzingsbesluit APV

Besluit

De mevrouw S. Koc, geboren op 30-06-1996 te Zaanstad, aan te wijzen als
toezichthouder ingevolge de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Landsmeer
2017 voor de periode van vrijdag 28 december 2018, 14:00 uur t/m zondag 30
december 2018, 23:00 uur.

Onderwerp

Bestuurlijke toekomst Landsmeer, participatieproces

Besluit

1. Akkoord te gaan met het voorgesteld raadsbesluit: een participatieproces uit te
voeren om inwoners en ondernemers van Landsmeer te betrekken bij en te
informeren over het voornemen tot bestuurlijke fusie met de gemeente
Waterland en Edam-Volendam;
2. Het voorgesteld raadsbesluit door te geleiden naar de raad van 20 december
a.s.

25

Onderwerp
Besluit

Besluit over geprioriteerde acties Zaanstreek-Waterland
1. Het overzicht van geprioriteerde regionale acties Zaanstreek-Waterland te
accorderen als zijnde herkenbaar in relatie tot het collegeakkoord.

Vastgesteld in de vergadering van 8 januari 2019

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

