Besluitenlijst vergadering van het College van Burgemeester & Wethouders
d.d. 16 april 2019 (nr.14)

Aanwezig

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

1

Opening/mededelingen en actualiteiten

2

Onderwerp
Besluit

Besluitenlijst van de B&W-vergadering nr. 13 d.d. 9 april 2019
1. Vastgesteld
Uitnodigingen

3

4

Onderwerp
Besluit

Nota risicomanagement en weerstandsvermogen 2019
1. Nota risicomanagement en weerstandsvermogen 2019 vast te stellen
2. De raad voorstellen de nota risicomanagement en weerstandsvermogen 2019
vast te stellen

5

Onderwerp
Besluit

6

Onderwerp

Besluit

Aanwijzingsbesluit collectieve festiviteit Koningsdag 2019
1. Zaterdag 27 april 2019, 14:00u t/m 23:00u aan te wijzen als collectieve festiviteit
als bedoeld in artikel 4:2, van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente
Landsmeer 2017.
Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakopbouw
(verlengen dak hoofdgebouw) op het perceel Calkoenstraat 9 te Landsmeer
(OV2019016)
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
8

Onderwerp

Besluit

Reactie op advies over het aanvullend openbaar vervoer in het kader van de Wmo
door Adviesraad Sociaal Domein

1. Reactie op advies over het aanvullend openbaar vervoer in het kader van de
Wmo door Adviesraad Sociaal Domein vaststellen
Reglement van orde voor de vergadering en andere werkzaamheden van het
college van burgemeester en wethouders gemeente Landsmeer 2019
1. In te stemmen met het reglement van orde voor de vergadering en andere
werkzaamheden van het college van burgemeester en wethouders gemeente
Landsmeer 2019
2. Het reglement van orde voor de vergadering en andere werkzaamheden van het
college van burgemeester en wethouders 2004 in te trekken

9

Onderwerp
Besluit

Intentieovereenkomst perceel Noordereinde 131

1. In te stemmen met bijgevoegd concept intentieovereenkomst voor het perceel
Noordeinde 131

2. Gemeenteraad te informeren door middel van het bijgevoegd collegebericht.
3. Kennis te nemen van het advies van de Monumentencommissie.
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4. Bijgevoegd collegebericht ter kennisname aan de Monumentencommissie
aanbieden
10

Onderwerp
Besluit

Voteren krediet oeverbeheerplan fase 6, planjaar 2019

1. Een krediet van € 144.389 te voteren voor het uitvoeren van fase 6 van het
oeverbeheerplan, planjaar 2019

2. Het bedrag toe te voegen aan het reeds beschikbare krediet voor fase 4 en 5,
planjaar 2018
11

Onderwerp
Besluit

Onderzoek Rekenkamercommissie naar Risicobeheersing jeugdhulp

1. Kennis te nemen van het rapport ‘onderzoek naar risicobeheersing jeugdhulp’
van de Rekenkamercommissie

2. Een bestuurlijke reactie te sturen op het rapport naar de
Rekenkamercommissie.
12

Rondvraag

Vastgesteld in de vergadering van 23 april 2019

Anne Lize E.C. van der Stoel
burgemeester

Pagina 2 van 2

Sabine A.D.C. van Geffen
secretaris

