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1

Opening/mededelingen en actualiteiten

2

Onderwerp
Besluit

Onderwerp

Besluit
5

Onderwerp

Besluit
6

Onderwerp
Besluit

7

Onderwerp

Besluit

8

1. Vastgesteld
Uitnodigingen

3

4

Besluitenlijst van de B&W-vergadering nr. 21 d.d. 3 juni 2019

Onderwerp

Besluit

-

Kennismaking met raads- en collegeleden – GS en PS NH

-

Slotbijeenkomst Jong geleerd, Oud gedaan

-

Summer School Democratie 2019

-

Theatervoorstelling RAUW politie NH

Goedkeuring Koers Social Media zoals beschreven in de socialmediarichtlijn
(uitgewerkt protocol bijgevoegd ter informatie)
1. De koers voor social media goed te keuren zoals beschreven in bijgevoegde
socialmediarichtlijn.
Extra informatie over (thuis)bezorging reisdocumenten n.a.v. behandeling in
sessie

1. het collegebericht Extra informatie over (thuis)bezorging reisdocumenten ter
kennisgeving aan de raad te sturen.
BIBOB beleid voor vergunningen

1. De beleidslijn BIBOB voor vergunningen 2019 vast te stellen.
Resultaatsturing en proces voor het vaststellen van de kostprijs t.b.v.
huishoudelijke ondersteuning (Wmo)

1. Het collegebericht "Resultaatsturing en proces voor het vaststellen van de
kostprijs t.b.v. huishoudelijke ondersteuning (Wmo)" ter kennisgeving aan de
raad sturen.
Besluit om handhavend op te treden en het opleggen van een last onder
dwangsom Varenstraat 33
1. het handhavingsverzoek toe te wijzen en handhavend op te treden tegen de
aanwezigheid van het bouwwerk in het voorerfgebied op het perceel aan de
Varenstraat 33 te Landsmeer;
2. aan de eigenaar van het perceel aan de Varenstraat 33, kadastraal bekend als
gemeente Landsmeer, sectie B, nummer 3278, de last op te leggen om binnen
een termijn van zes weken na de verzenddatum van dit besluit het in het
voorerfgebied gerealiseerde bouwwerk (de berging) volledig te verwijderen en
verwijderd te houden, onder oplegging van een dwangsom van € 5.000,- ineens.
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Verlenen van mandaat aan de gemeente Purmerend om aanbesteding van
leerlingenvervoer namens Landsmeer uit te voeren

1. In te stemmen met het gezamenlijk aanbesteden van het leerlingenvervoer met

Beemster, Purmerend, Waterland en Landsmeer.

2. In te stemmen met het verlenen van mandaat aan het college van burgemeester
en wethouders van Purmerend om de Europese aanbesteding leerlingenvervoer
uit te voeren en alle noodzakelijke beslissingen te nemen waaronder de
gunningsbeslissing.

3. Het verlenen van ondermandaat toe te staan.
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1e bestuursrapportage 2019

1. De raad voor te stellen de 1e bestuursrapportage 2019 vast te stellen;
2. De raad voor te stellen het nadelige resultaat van € 316.244 te onttrekken aan
de algemene reserve;

3. De financiële gevolgen met een structureel karakter, te verwerken in de
begroting 2020-2023;

4. De raad voor te stellen de vijf in de 1e bestuursrapportage 2019 voorgestelde
kredieten beschikbaar te stellen.
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Resultaten MRA-samenwerking voor gemeente Landsmeer

1. In te stemmen met het document ‘resultaten MRA-samenwerking voor
gemeente Landsmeer’ en doorzending naar het MRA-bureau t.b.v. een gesprek
met de directie van het MRA-bureau.
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Collegebericht beantwoording IVN

1. Bijgevoegd collegebericht aan de gemeente raad te sturen ter informatie.
Ondertekening intentieverklaring Green Deal Zero Emission Stadslogistiek (Green
Deal ZES) in de MRA

1. De intentieverklaring Green Deal Zero Emission Stadslogistiek (Green Deal
ZES) in de MRA te ondertekenen;

2. Volmacht te verlenen aan wethouder Elfferich voor de ondertekening van deze
intentieverklaring.
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Collegebericht Meerjarenbeleidsplan Sociaal Domein

1. Het collegebericht over de opbrengst van bijeenkomst over het MJB SD vast te
stellen;

2. Het collegebericht te versturen naar de raad en eveneens aan de partners in
het sociaal domein en de adviesraad sociaal domein.
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Perspectiefnota
1. Vaststellen van de perspectiefnota 2020 met daarin opgenomen:
a. het financieel perspectief voor 2020 tot en met 2023;
b. de kaders (parameters) voor de Programmabegroting 2020;

2. Instemmen om de Perspectiefnota ter vaststelling voor te leggen aan de raad.
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Rondvraag

Vastgesteld in de vergadering van 18 juni 2019
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Sabine van Geffen
secretaris

