Besluitenlijst vergadering van het College van Burgemeester & Wethouders
d.d. 12 maart 2019 (nr.9)

Aanwezig

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

1

Opening/mededelingen en actualiteiten

2

Onderwerp
Besluit

1. Vast te stellen.
Uitnodigingen

3

4

Besluitenlijst van de B&W-vergadering nr. 8 d.d. 5 maart 2019

Onderwerp
Besluit

-

Uitnodiging Regionale Duurzaamheids Beurs: wethouder Elfferich

-

Opening sportieve BSO Kids Wagemaker:

wethouder Elfferich

Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel op het
voordakvlak op het perceel De Gouwe 30 te Landsmeer (OV2019015)
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

7

8

9

Onderwerp

Bevestiging uitslag draagvlakmeting

Besluit

In te stemmen met de bevestiging van de positieve uitslag van de draagvlakmeting voor
inwerktreding van de Verordening Bedrijveninvesteringszone Winkels Centrum
Landsmeer 2019-2023.

Onderwerp

Aanwijzing elektrische laadplaats

Besluit

Het verkeersbesluit VB2019-005, reservering parkeerplaatsen ter hoogte van
Goudpluvier 36 ten behoeve van het opladen van elektrische voertuigen, vast te stellen.

Onderwerp

Aanwijzing elektrische laadplaats

Besluit

Het verkeersbesluit VB2019-007, reservering parkeerplaatsen ter hoogte van
Loevestein 7 ten behoeve van het opladen van elektrische voertuigen, vast te stellen.

Onderwerp

Aanwijzing elektrische laadplaats

Besluit

Het verkeersbesluit VB2019-006, reservering parkeerplaatsen ter hoogte van Zaanse
Hof 1 ten behoeve van het opladen van elektrische voertuigen, vast te stellen.

Onderwerp

Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de
achterzijde van de woning op het perceel Zuideinde 58 (OV2018120)

Besluit

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.
10

Onderwerp

Besluit
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Beantwoording raadsvragen Lokaal Landsmeer over publicaties met betrekking
tot de Democratische school LIFE! Landsmeer
1. In te stemmen met de beantwoording van de raadsvraag van Lokaal Landsmeer

2. De beantwoording van de raadsvraag aan de raad toe te sturen.
11

Onderwerp
Besluit

Uitvoering basis schetsontwerp Het Nieuwe Landsmeerse Werken
1. De raad voor te stellen een investeringsbudget beschikbaar te stellen van €
160.000 voor de bekabeling, benodigde nieuwe elektra aansluitingen en nieuwe
aansluitingen voor computers en werkplekken
2. De raad voor te stellen een krediet van € 220.000 beschikbaar te stellen voor de
uitvoering van het basis schetsontwerp HNLW, de aanschaf van de inventaris
en het vervangen van de bestaande verlichting voor ledverlichting.

Vastgesteld in de vergadering van 19 maart 2019

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

