Besluitenlijst vergadering van het College van Burgemeester & Wethouders
d.d. 17 juli 2018 (nr.29)

Aanwezig

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.28 d.d. 10 juli 2018

Besluit

Vast te stellen.
Uitnodigingen

3

-

4

Kennismakingsbijeenkomst Provincie Noord-Holland: burgemeester Van der
Stoel en wethouder Quakernaat

Onderwerp

Vaststelling subsidies 2017

Besluit

1. De verleende subsidies voor het jaar 2017 vast te stellen conform de bijgevoegde
bijlages.
2. Voor de aanvragen waarbij de termijn van indiening is overschreden de
hardheidsclausule toe te passen.

5

Onderwerp
Besluit

Verzoek tot aankoop van gemeentegrond grenzend aan Waterlandse Hof 10

1. Het stuk gemeentegrond van 0,5 m² grenzend aan Waterlandse Hof 10,
kadastraal bekend sectie A nummer 5023 te verkopen.

6

Onderwerp
Besluit

Inkoopstrategie en mandaatbesluit Gecertificeerde instellingen 2018
1. Akkoord te gaan met deelname aan de inkoopsamenwerking voor de
aanbesteding van de levering van diensten op het gebied van (preventieve)
jeugdbescherming en jeugdreclassering door Gecertificeerde Instellingen voor
de jeugdregio’s Amsterdam- Amstelland en Zaanstreek- Waterland.
2. Akkoord te gaan met de notitie Inkoopstrategie Gecertificeerde Instellingen
(bijlage 1.).
3. Akkoord te gaan met het verlenen van mandaat en volmacht aan het het college
van de gemeente Amsterdam, waarbij dit college wordt gemandateerd om als
aanbestedende dienst op te treden namens de veertien regiogemeenten,
waaronder Landsmeer. Het ondertekende mandaat-volmachtbesluit wordt
opgenomen in het mandaatregister.

7

Onderwerp
Besluit

Beantwoording raadsvraag GroenLinks
1. In te stemmen met de concept beantwoording;
2. De beantwoording schriftelijk aan de raad beschikbaar te stellen.

8

Onderwerp
Besluit

Zienswijze deelregio Zaanstreek-Waterland op Omgevingsvisie provincie NoordHolland 2050
1. De gezamenlijke zienswijze op de Omgevingsvisie Provincie Noord-Holland
2050 te onderschrijven;
2. Ten aanzien van de ondertekening te benadrukken dat deze namens de regio
Zaanstreek-Waterland plaatsvindt.

9

Onderwerp
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Besluit op bezwaarschriften tegen de omgevingsvergunning inzake het plaatsen

Besluit

van een multifunctionele sportvoorziening op het adres wijkpark te Landsmeer
1. Het advies van de bezwaarschriftencommissie over te nemen;
2. De bezwaarschriften gegrond te verklaren en het bestreden besluit in te trekken.

10

Onderwerp
Besluit

Realisatie doseerlichten kruispunt IJdoornlaan - Zuideinde
1. In te stemmen met het realiseren van doseerlichten op de kruising IJdoonrlaan Zuideinde

Vastgesteld in de vergadering van 21 juli 2018

Anne Lize E.C. van der Stoel
burgemeester

Pagina 2 van 2

Paul A. Menting
secretaris

