Besluitenlijst vergadering van het College van Burgemeester & Wethouders
d.d. 24 september 2019 (nr. 36)
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. 17 september 2019 (nr. 35)

Onderwerp

Besluit

-

Uitnodiging zangvereniging "zang en Vriendschap

-

Uitnodiging NLPO conferentie

-

Save the date - MRA Bestuurdersconferentie

-

Uitnodiging Watersymposium 2019

Een overeenkomst aangaan met de Zorgcirkel ten behoeve van het
ontmoetingscentrum. Afwijken van inkoopbeleid door enkelvoudig en niet
meervoudig onderhands aan te besteden
1. Een overeenkomst met de Zorgcirkel aan te gaan voor de coördinatie van het
ontmoetingscentrum
2. Af te wijken van het inkoopbeleid door enkelvoudig in plaats van meervoudig
geen onderhands aan te besteden.

5

Onderwerp
Besluit

Aanwijzen toezichthouder Wmo
1. De GGD Amsterdam de opdracht te verstrekken om het toezicht op de Wmo uit
te voeren.
2. Toezichthouders Wmo aan te wijzen bij de GGD Amsterdam overeenkomstig
bijgaand aanwijzingsbesluit per 1 oktober 2019.
3. Het collegebericht "Nieuwe toezichthouder Wmo" ter kennisgeving aan de raad
sturen.
4. Af te wijken van het inkoopbeleid door enkelvoudig in plaats van meervoudig
onderhands aan te besteden.

6

Onderwerp

Besluit

Beantwoording raadsvragen Groen links en D66 inzake uitbreiding festival WTTF
en invoering overnachtingsmogelijkheden in 't Twiske.
1. In te stemmen met de beantwoording van de raadsvragen.
2. De antwoorden aan de raad toe te sturen.
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7

Onderwerp
Besluit

8

Onderwerp
Besluit

Verzoek tot verkoop van gemeentegrond grenzend aan Speksnijdersweg 56.
1. Het stuk gemeentegrond grenzend aan Speksnijdersweg 56 niet te verkopen.

Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel op het
voordakvlak op het perceel Zilverschoon 11 te Landsmeer
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.

9

Onderwerp
Besluit

10

Onderwerp
Besluit

11

Onderwerp
Besluit

Transitievisie Warmte gemeente Landsmeer
1. Opdracht te verlenen aan bureau Over Morgen voor ondersteuning bij het
opstellen van een Transitievisie Warmte door middel van het ondertekenen
van bijgaande overeenkomst.

Beantwoording vragen GroenLinks
1. In te stemmen met voorgestelde beantwoording op de vragen van GroenLinks
over kunstgrasvelden

Consultatie Werkplan en Begroting 2020 Metropoolregio Amsterdam
1. Akkoord te gaan met het werkplan en begroting 2020 van de Metropoolregio
Amsterdam.
2. Het besluit om akkoord te gaan met het werkplan en de begroting 2020 ter
consultatie voor te leggen aan de raad.
3. Indien de raad geen aanpassingen wenst het besluit als genomen te
beschouwen.

10

Rondvraag

Vastgesteld in de vergadering van 1 oktober 2019

Dennis Straat
burgemeester
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Sabine van Geffen
secretaris

