Besluitenlijst vergadering van het College van Burgemeester & Wethouders
d.d. 29 oktober 2019 (nr. 41)
Openbaar

Aanwezig

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

1

Opening/mededelingen en actualiteiten

2

Onderwerp

Besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 22 oktober 2019 (nr. 40)

Besluit
3

1. Vastgesteld
Uitnodigingen
- Bijeenkomst herziening gemeentefonds
- Uitnodiging VNG Resilience Congres
- Uitnodiging Concertina

4

5

Onderwerp

Convenant beschikbare infrastructuur

Besluit

1. In te stemmen met het Convenant beschikbare infrastructuur

Onderwerp

Vaststellen verkeersbesluiten VB2019-016 en VB2019-017

Besluit

1.

Verkeersbesluit VB2019-016 verplaatsen bushaltes-Zuideinde vast te stellen.

2.

Verkeersbesluit VB2019-017 instellen stopverbod deel Zuideinde vast te stellen.

3.

te bepalen, dat met het van kracht worden van dit besluit eerdere
verkeersmaatregelen in het onderhavige verkeersgebied komen te vervallen
indien die met dit besluit in strijd zijn dan wel hiermede niet in overeenstemming
zijn.

6

Onderwerp
Besluit

Aanvraag experiment economische en maatschappelijke binding artikel 14 van de
Huisvestingswet
1. Kennis te nemen van het voorstel van het bestuurlijk overleg van de RAP-regio
(vm. Stadsregio Amsterdam) om ophoging van de lokale ruimte te onderzoeken;
2. Naar aanleiding van het voorstel van het bestuurlijk overleg van de RAP-regio
akkoord te gaan met bijgevoegde aanvraag voor een experiment op grond van
de Crisis- en Herstelwet bij het ministerie van BZK;
3. Akkoord te gaan met het informeren van de voorzitter van het bestuurlijk overleg
van de RAP-regio, over het besluit tot aanvragen van het experiment conform
bijgevoegde brief.
4. De voorzitter van het bestuurlijk overleg RAP-regio te machtigen om namens de
gemeente Landsmeer de aanvraag voor het experiment in te dienen en de
ondertekening van bijgevoegde brief op te dragen aan wethouder Quakernaat.

7

Onderwerp

Collegebericht groenbeleid

Besluit

1. In te stemmen met bijgevoegd collegebericht en deze aan de gemeenteraad te
sturen ter informatie.
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9

10

Onderwerp

Handboek vervanging bouw- en omgevingsvergunningen 1902-2020

Besluit

1. In te stemmen met het Handboek vervanging bouw- en omgevingsvergunningen.

Onderwerp

Beantwoording vraag over 5G van de VVD

Besluit

1. In te stemmen met de beantwoording vraag over 5G van de VVD

Onderwerp

Aanwijzing elektrische laadplaats.

Besluit

1. Het verkeersbesluit VB2019-021, reservering parkeerplaatsen ter hoogte van
Lisstraat 35 ten behoeve van het opladen van elektrische voertuigen, vast te
stellen.

11

Rondvraag

Vastgesteld in de vergadering van 5 november 2019

Dennis Straat
burgemeester
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Sabine van Geffen
secretaris

