Besluitenlijst vergadering van het College van Burgemeester & Wethouders
d.d. 19 november 2019 (nr. 45)
Openbaar

Aanwezig

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

1

Opening/mededelingen en actualiteiten

2

Onderwerp
Besluit

3

4

Onderwerp

Onderwerp
Besluit

6

Onderwerp
Besluit

7

Onderwerp
Besluit

8

1. Vastgesteld
Uitnodigingen

Besluit

5

Besluitenlijsten van de B&W-vergadering d.d. 12 november 2019 (nr. 44)

Onderwerp
Besluit

-

Save the date: Conferentie Samen werken aan een inclusieve en veilige
samenleving

-

Save the date: Inspiratiesessie Verbreed je ruimtelijke blik op de energietransitie

Artikel 47 vragen inzake principeverzoek Dorpsstraat 25
1. In te stemmen met de beantwoording van de artikel 47 vragen opgesteld door
de fractie D66 inzake principeverzoek Dorpsstraat 25
Belasting- en legesvoorstellen en -verordeningen 2020
1. Belasting- en legesvoorstellen en -verordeningen ter vaststelling aan te bieden
aan de raad in haar raadsvergadering van 19 december 2019.
Huisvestingsverordening Landsmeer 2020
1. De gemeenteraad voor te leggen de Huisvestingsverordening Landsmeer 2020
vast te stellen onder intrekking van de Huisvestingsverordening Landsmeer
2016.
Actualisatie inkoop- en aanbestedingsbeleid
1. Het inkoop- en aanbestedingsbeleid 2020 ter vaststelling voor te leggen aan de
gemeenteraad.
Wensen en opvattingen nieuwe MRA-agenda
1. In te stemmen met de concept- MRA-agenda (versie 25-10-19) en de in dit
advies geformuleerde ‘wensen en opvattingen’ van Landsmeer;
2. De MRA-agenda (conceptversie 25-10-19) aan de raad aan te bieden en te
bespreken tijdens de BO-sessie op 4 december 2019;
3. De raad te verzoeken ‘wensen en opvattingen’ uit te brengen op concept MRAagenda.

9

Onderwerp
Besluit

Toekenning pilot Ontzorgen statushouders
1. De toekenning van de pilot Ontzorgen met Edam-Volendam en Waterland ter
kennisname aan te nemen;
2. De portefeuillehouder Mandy Elfferich te machtigen het convenant tussen het
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en gemeenten EdamVolendam, Waterland en Landsmeer ter uitvoering van de pilot Ontzorgen in
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het kader van het Pilotprogramma Veranderopgave Inburgering te
ondertekenen.
10

Onderwerp
Besluit

Verordening maatschappelijke ondersteuning 2020
1. In te stemmen met de wijzigingen van de verordening maatschappelijke
ondersteuning gemeente Landsmeer 2020;
2. In te stemmen met het voorleggen van de verordening maatschappelijke
ondersteuning gemeente Landsmeer 2020 aan de gemeenteraad ter
vaststelling onder gelijktijdige intrekking van de verordening maatschappelijke
ondersteuning gemeente Landsmeer 2019.

11

Onderwerp
Besluit

Zienswijze begrotingswijzigingen 2019 en 2020 GGD Zaanstreek-Waterland
1. Aan de gemeenteraad voor te stellen: in te stemmen met een positieve
zienswijze op de begrotingswijziging 2019 inhoudende dat, als gevolg van de
nieuwe cao afspraken, de bijdrage van Landsmeer aan de Gemeenschappelijke
Regeling GGD incidenteel wordt verhoogd met € 6.985;
2. Aan de gemeenteraad voor te stellen: in te stemmen met een positieve
zienswijze op de begrotingswijziging 2020 inhoudende dat, als gevolg van de
nieuwe cao afspraken, de bijdrage van Landsmeer aan de Gemeenschappelijke
Regeling GGD incidenteel wordt verhoogd met € 5.610.

12

Onderwerp
Besluit

Notitie toeristisch verhuur woningen 2019
1. Akkoord te gaan met de voorgestelde beleidsuitgangspunten om toeristisch

verhuur van woningen beperkt toe te staan met een maximum van 30 dagen
binnen een venstertijd van juli tot en met september;
2. In te stemmen om bijgevoegde notitie beleidsuitgangspunten toeristisch

verhuur woningen ter besluitvorming aan te bieden aan de raad.
13

Onderwerp

Besluit

14

Herbenoeming van de Ombudsman in de Gemeenschappelijke Regeling gezamenlijke
Ombudsman Metropool Amsterdam
1. Aan de Raad voor te stellen akkoord te gaan met de herbenoeming van de
Ombudsman in de Gemeenschappelijke Regeling Ombudsman Metropool
Amsterdam voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025
als gemeentelijk ombudsman de heer dr. A. Zuurmond.
Rondvraag
Burgemeester Straat is Lid geworden van raad van toezicht “Regionaal Platform
Criminaliteitsbestrijding Holland” RPC Holland.

Vastgesteld in de vergadering van 26 november 2019

Dennis Straat
burgemeester
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Sabine van Geffen
secretaris

