Besluitenlijst vergadering van het College van Burgemeester & Wethouders
d.d. 30 juli 2019 (nr.29)
Openbaar

Aanwezig

Burgemeester Van der Stoel, wethouder Elfferich en gemeentesecretaris Van Geffen

1

Opening/mededelingen en actualiteiten

2

Onderwerp
Besluit

Besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 23 juli 2019 nr. 28
1. Vastgesteld
Uitnodigingen

3

Geen
4

Onderwerp
Besluit

5

Onderwerp
Besluit

Collegebericht evaluatie pilot centraal stemmen tellen
1. Het collegebericht evaluatie pilot centraal stemmen tellen ter kennisgeving aan
de raad te sturen.
Uitvoeringsprogramma Openbare Orde & Veiligheid 2019-2020
1. In te stemmen met het uitvoeringsprogramma OOV 2019-2020
2. Het uitvoeringsprogramma OOV 2019-2020 ter kennisname door te zenden naar
De gemeenteraad.

6

Onderwerp

Besluit

Collegebericht welstand en Jaarverslag 2018 welstandscommissie MOOI Noord
Holland
1. Akkoord te gaan met collegebericht: “Jaarverslag Welstand 2018” met daarin
toegelicht hoe het college omgaat met de aanbevelingen van de
welstandscommissie en dit te versturen naar de raad.
2. Het jaarverslag 2018 van de welstandscommissie MOOI Noord- Holland ter
kennisname aan te bieden aan de raad.

7

Onderwerp
Besluit

Jaarverslag leerplicht schooljaar 2018-2018
1. Bijgaand jaarverslag leerplicht 2017-2018 Landsmeer vast te stellen;
2. Het verslag op grond van artikel 25, lid 1 van de Leerplichtwet 1969 ter
informatie aan te bieden aan de raad.

8

Onderwerp

Besluit

9

Leerlingenvervoer voor 2 aanvragen toekennen op basis van de
hardheidsclausule
- Op basis van de hardheidsclausule, artikel 22 en 23 van de Verordening
leerlingenvervoer 2014, casus A en casus B onder voorwaarden toewijzen;
- Casus A: leerlingenvervoer voor het bedrag van € 6000,- toekennen voor de periode
tot het gezin verhuist naar de gemeente Edam-Volendam;
- Casus B: leerlingenvervoer voor de periode van één jaar toekennen voor een bedrag
van € 14.000,-. De daarop volgende jaren wordt jaarlijks op rechtmatigheid getoetst
en opnieuw beoordeeld. De ouder betaalt een eigen bijdrage op basis van OV kosten
(€ 135,- per maand/ per jaar € 1.608,-) ;
- De extra bijdragen voor leerlingenvervoer, € 20.000,- mee te nemen in de Berap 2.

Onderwerp

Beantwoording raadsvragen Groen Links Bomenbestand Landsmeer

Besluit

1. In te stemmen met de beantwoording van de raadsvragen
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2. De antwoorden aan de raad toe te sturen
10

Onderwerp
Besluit

11

Onderwerp

Besluit

Raadsbesluit leges bezorging reisdocumenten
1. het collegebericht Raadsbesluit leges bezorging reisdocumenten ter
kennisgeving aan de raad te sturen.
Opschorten betalingstermijn invorderingsbeschikking d.d. 4 juli 2019 inzake
perceel Den Ilp 53a.
1. De invorderingsbeschikking d.d. 4 juli 2019 in stand te houden.
2. Een begunstigingsbesluit te nemen waarin de betalingstermijn als genoemd in
de invorderingsbeschikking wordt opgeschort tot 6 september 2019.

12

Onderwerp
Besluit

Verspreiding Kompas
1. kennis te nemen van collegebericht
2. akkoord voor doorzenden naar de raad

13

Rondvraag

Vastgesteld in de vergadering van 20 augustus 2019

Dennis D. Straat
burgemeester
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Sabine van Geffen
secretaris

