Besluitenlijst vergadering van het College van Burgemeester & Wethouders
d.d. 5 maart 2019 (nr.8)

Aanwezig

Burgemeester Van der Stoel, wethouder Quakernaat, wethouder Elfferich en loco
secretaris Dekker

1

Opening/mededelingen en actualiteiten

2

Onderwerp
Besluit

Onderwerp
Besluit

5

1. Vast te stellen.
Uitnodigingen

3
4

Besluitenlijst van de B&W-vergadering nr. 7 d.d. 26 februari 2019

Onderwerp
Besluit

Nadere regels Peuteropvang en Voor- en Vroegschoolse educatie gemeente
Landsmeer 2019
1. Vaststellen van de Nadere regels Peuteropvang en Voor- en Vroegschoolse
educatie gemeente Landsmeer 2019.
Aanschaf van een smalspoor tractor met aanhangwagen
1. In te stemmen met de aanschaf van een smalspoor tractor met aanhangwagen
2. Een krediet beschikbaar te stellen van € 30.000,- (exclusief btw) opgenomen in
het investeringsplan 2019 (MIP)

6

Onderwerp

Last onder dwangsom – Turfsteker 2

Besluit

Aan de eigenaar van het perceel aan de Turfsteker 2, kadastraal bekend als gemeente
Landsmeer, sectie A, nummer 4015, de last op te leggen om binnen een termijn van vier
weken na de verzenddatum van dit besluit de volgende overtredingen ongedaan te
maken door:
1. De woning (op het perceel aan de Turfsteker 2 te (1121 PE) Landsmeer,
kadastraal bekend als gemeente Landsmeer, sectie A, nummer 4015, niet
langer te gebruiken als verblijfsaccommodatie en
2. De vakantieverhuur althans niet-permanente verhuur van genoemde volledige
woning te staken en gestaakt te houden en
3. Het voor verhuur aanbieden van genoemde woning als verblijfsaccommodatie
op verhuursites of soortgelijke sites te staken en gestaakt te houden.
Onder oplegging van een dwangsom van € 10.000,- ineens.

7

Onderwerp
Besluit

8

Onderwerp

Besluit

Onderzoek naar invoering postcodebeleid
1. In te stemmen met het versturen van het collegebericht over ‘het onderzoek
naar invoering postcodebeleid voor basisscholen’.
Beantwoording raadsvragen VVD en D’66 over schuldhulpverlening en dak- en
thuislozen in Landsmeer
1. In te stemmen met de beantwoording van de raadsvragen
2. De antwoorden aan de raad toe te sturen

9

Onderwerp
Besluit
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Integriteitsgids
1. De integriteitsgids, regeling melden integriteitsschending en klachtenregeling
ongewenst gedrag vastgesteld.

Vastgesteld in de vergadering van 12 maart 2019

Anne Lize E.C. van der Stoel
burgemeester
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Sabine van Geffen
secretaris

