Besluitenlijst vergadering van het College van Burgemeester & Wethouders
d.d. 21 mei 2019 (nr.19)
Openbaar
Aanwezig

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

1

Opening/mededelingen en actualiteiten

2

Onderwerp
Besluit

1. Vastgesteld
Uitnodigingen

3

4

Besluitenlijst van de B&W-vergadering nr. 18 d.d. 14 mei 2019

Onderwerp
Besluit

-

Vooraankondiging Provincieconcert 19 oktober 2019

-

Uitnodiging deelregio Za-Wa

Ontwerpbegroting Veiligheidsregio Zaanstreek – Waterland 2020
1. De gemeenteraad te adviseren om bijgevoegde zienswijze betreft de
ontwerpbegroting Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2019 aan te bieden
aan het Algemeen Bestuur.
2. Bijgevoegde zienswijze voor te leggen aan de gemeenteraad
3. De jaarstukken Veiligheidsregio Zaanstreek - Waterland 2018 ter kennisname
te sturen naar de gemeenteraad

5

Onderwerp
Besluit

6

Onderwerp
Besluit

Herinrichting Meervalweg
1. Het definitief ontwerp van de herinrichting van de Meervalweg vast te stellen
Jaarstukken Recreatieschap Twiske-Waterland
1. In te stemmen met de Jaarrekeningen 2018, Begrotingswijzigingen 2019 en
Programmabegrotingen 2020 van Recreatieschap Twiske-Waterland;
2. Bijgevoegde zienswijze voor te leggen aan de gemeenteraad;
3. De gemeenteraad te adviseren om bijgevoegde zienswijze aan te bieden aan
het Algemeen Bestuur van Recreatieschap Twiske-Waterland.

7

Onderwerp
Besluit

8

Onderwerp

Besluit

Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders Landsmeer 2019
1. in te stemmen met de ‘Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders
Landsmeer 2019’, en deze van toepassing te verklaren met ingang van 1 januari
2019.
Concept jaarstukken 2018, concept jaarverslag 2018 en Ontwerpbegroting 2020
Omgevingsdienst IJmond
1. De gemeenteraad te adviseren om in te stemmen met de Ontwerpbegroting
2020 Omgevingsdienst IJmond en bijgevoegde zienswijze aan te bieden aan het
Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst IJmond;
2. Bijgevoegde zienswijze voor te leggen aan de gemeenteraad;
3. De jaarstukken 2018 en jaarverslag 2018 Omgevingsdienst IJmond ter
kennisname te sturen naar de gemeenteraad.

9

Onderwerp
Besluit

Pagina 1 van 2

Anterieure overeenkomst herontwikkeling Den Ilp 11, 14 en 15
1. De gemeenteraad voor te stellen in te stemmen met de anterieure

overeenkomst Project Den Ilp 11,14 en 15;
2. De gemeenteraad de mogelijkheid bieden wensen en bedenkingen te uiten
conform 160 en 169 van de Gemeentewet;
3. de initiatiefnemer een onttrekkingsvergunning aan laten vragen.
10

Onderwerp
Besluit

Jaarstukken 2018
1. Kennis te nemen van en in te stemmen met de jaarstukken 2018;
2. De jaarstukken 2018 ter vaststelling aan te bieden aan de Raad.
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Onderwerp
Besluit

De bestuurlijke toekomst van Landsmeer
1. De gemeenteraad voor te stellen een bestuurlijke fusie na te streven, in ieder
geval met Waterland en zo mogelijk ook met Oostzaan en Wormerland. Indien
een bestuurlijke fusie niet haalbaar blijkt te zijn, is onder voorwaarden een
ambtelijke fusie bespreekbaar;
2. Het college het volgende op te dragen:
2.1 verkennende gesprekken te voeren met de colleges van Waterland,
Oostzaan en Wormerland en de uitkomst daarvan te delen, uiterlijk voor het
einde van 2019;
2.2 een quick scan te laten uitvoeren naar de bestuurskracht van Landsmeer en
Waterland tezamen en de uitkomst daarvan te delen, uiterlijk in september
2019;
2.3 de intensivering van de ambtelijke samenwerking met groen-landelijke
gemeenten onverkort voort te zetten;
2.4 het vervolgproces tezamen met de werkgroep ‘Bestuurlijke toekomst’ in te
richten.
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Onderwerp
Besluit

Besluit over intrekking collegebesluit bestuurlijke fusie van 13 november 2018
1. Het collegebesluit van 13 november 2018, bevattende een besluit tot het
aanbieden van het raadsvoorstel met het voornemen een bestuurlijke fusie te
willen aangaan en daartoe verkennende gesprekken te starten met de
gemeenten Waterland en Edam/Volendam, in te trekken;
2. Dit collegebesluit tot intrekking ter kennis te brengen van de raad.
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Onderwerp
Besluit

Actualisatie MRA-agenda 2020-2024
1. In te stemmen met dit concept regionale reactie namens ZaWa, bijlage;
2. deze reactie ter kennisname door te geleiden naar de raad;
3. het eerder vastgestelde standpunt van het college op de actualisatie MRA
agenda in te brengen in de portefeuillehoudersoverleggen en de regionale
reactie van Zaanstreek-Waterland op de discussienotitie MRA-agenda 20202024, bijlage.
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Rondvraag

Vastgesteld in de vergadering van 28 mei 2019

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

