Besluitenlijst vergadering van het College van Burgemeester & Wethouders
d.d. 3 september 2019 (nr. 33)
Openbaar

Aanwezig

Burgemeester Straat, wethouder Quakernaat, wethouder Elfferich en
gemeentesecretaris Van Geffen

1

Opening/mededelingen en actualiteiten

2

Onderwerp
Besluit

1. Vastgesteld

Uitnodigingen

3
4

Besluitenlijsten van de B&W-vergadering d.d. 27 augustus 2019 (nr. 32)

Onderwerp
Besluit

Aanvraag pilot uit het pilotprogramma veranderopgave inburgering
1. Instemmen met een een aanvraag voor de gezamenlijke pilot Ontzorgen met
Edam-Volendam en Waterland.
2. Wethouder M. Elfferich te machtigen zodat zij namens burgemeester drs. D.D.
Straat het aanvraagformulier pilot Ontzorgen kan ondertekenen.

5

Onderwerp

Aanvraag omgevingsvergunning voor het mogelijk maken van een woonfunctie
en een tuin op het kadastrale perceel B2319 ( Kamperfoeliestraat 31) op/ nabij het
perceel Kamperfoeliestraat 29 te Landsmeer (OV2019053)
1. een planschadeovereenkomst te sluiten met de aanvrager;

Besluit

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.

6

Onderwerp
Besluit

Grondprijzen 2019 voor verkoop/verhuur van grond (openbare ruimte)
Grondprijzen conform het Grondprijsbeleid 2008 en Gronduitgifte- en
grondprijzenbeleidsnota snippergroen gemeente Landsmeer 2016 als volgt vast
te stellen:
1. Voor de eerste 50 m²
€ 363,00 per m²
2. Voor de tweede 50 m²
€ 242,00 per m²
3. Van grond met een oppervlakte van meer dan 100 m² wordt de grondprijs
door middel van taxatie vastgesteld.
4. Verhuurprijs

7

€ 18,15 per m²

Ruiming algemene graven begraafplaats Landsmeer

1. In te stemmen met het ruimen van 52 algemene graven op de algemene
begraafplaats van Landsmeer.

2. In te stemmen met bijgevoegd concept communicatiebericht om betrokkenen te
informeren.
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Onderwerp
Besluit

9

Aanvraag omgevingsvergunning 32 woningen Dorpsstraat 60
1.

medewerking te verlenen door middel van een afwijking van het
bestemmingsplan ex artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3° Wabo;

2.

de gemeenteraad te verzoeken een ontwerp verklaring van geen bedenkingen
te verlenen. Na ontvangst van de ontwerpverklaring, deze tezamen met het
ontwerpbesluit op grond van artikel 3.10 en 3.12 Wabo ter inzage te leggen

3.

indien geen zienswijzen worden ingediend en er geen andere
weigeringsgronden optreden medewerking verlenen door middel van een
afwijking van het bestemmingsplan ex. Artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3°
Wabo.

Rondvraag

Vastgesteld in de vergadering van 10 september 2019

Dennis Straat
burgemeester
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Sabine van Geffen
secretaris

