Besluitenlijst vergadering van het College van Burgemeester & Wethouders
d.d. 3 december 2019 (nr. 47)
Openbaar

Aanwezig

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

1

Opening/mededelingen en actualiteiten

2

Onderwerp
Besluit

3

4

Besluitenlijsten van de B&W-vergadering d.d. 26 november 2019 (nr. 46)
1. Vastgesteld
Uitnodigingen

Onderwerp
Besluit

-

Save the date: regionale conferentie zorg &veiligheid

-

Uitnodiging TBO nieuwjaarsreceptie

-

Uitnodiging Provincie nieuwjaarsreceptie

-

Nieuwjaarsreceptie Purmerend

Beantwoording schriftelijke vragen Procedure Omgevingsvergunningaanvraag
Van Beekstraat 16-18
1. In te stemmen met de beantwoording van de artikel 47 vragen opgesteld door
de fractie D66 inzake de procedure omgevingsvergunningaanvraag Van
Beekstraat 16-18.

5

Onderwerp
Besluit

Gezamenlijke reactie MRA-ZaWa op de nieuwe MRA-agenda
1. In te stemmen met de gezamenlijke MRA ZaWa concept-reactie op de nieuwe
MRA-agenda;
2. De gezamenlijke concept-reactie MRA ZaWa aan de raad na te zenden met het
verzoek deze in te voegen en te bespreken tijdens de BO-sessie op 12
december 2019.
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Onderwerp
Besluit

7

Onderwerp
Besluit

Huurovereenkomst Vlijtigveld m.b.t. grond Scheepsbouwersweg
1. Een huurovereenkomst te sluiten conform het concept, tot 1 oktober 2020
Informatiebeveiligingsbeleid 2019-2022
1. Vaststellen dat vanaf 01-01-2020 de Baseline Informatiebeveiliging Overheid
(BIO) hét gemeentelijk basisnormenkader voor informatiebeveiliging is (ter
vervanging van de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten BIG) voor de
gemeente Landsmeer;
2. Vaststellen van het strategisch informatiebeveiligingsbeleid 2019-2022;
3. Intrekken van het informatiebeveiligingsbeleid 2014-2018 op het moment dat het
strategisch informatiebeveiligingsbeleid 2019-2022 van kracht wordt.

8

Onderwerp
Besluit

Prestatieafspraken Eigen Haard en Rochdale 2020
1. De prestatieafspraken met de woningcorporaties Eigen Haard en Rochdale en
hun huurdersvertegenwoordiging aan te gaan voor 2020.
2. In te stemmen met voorgesteld collegebericht om deze na ondertekening van de
prestatieafspraken in december 2019 ter kennisname aan te bieden aan de
raad.
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9

Onderwerp
Besluit

Besluit tot wijziging arrangemententabel resultaatgebied 2, profiel 1 en 2 van de
VVT, behorende bij het besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente
Landsmeer 2019
1. Besluit tot wijziging arrangemententabel resultaatgebied 2, profiel 1 en 2 van de
VVT, behorende bij het besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente
Landsmeer 2019.
2. In te stemmen met het collegebericht ‘Resultaatsturing en reële kostprijs t.b.v.
huishoudelijke ondersteuning (Wmo)’ en ter kennisgeving aan de raad sturen.
3. In te stemmen met het verwerken van de kosten in de jaarrekening
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Onderwerp
Besluit

Zienswijze college Landsmeer, op het standpunt bestuurlijke toekomst college
Waterland
1. In te stemmen met de zienswijze op het standpunt bestuurlijke toekomst college
Waterland (bijlage 1)
2. De zienswijze te zenden aan het college van Waterland
3. De zienwijze ter kennisname te zenden aan de raad van Landsmeer

11

Rondvraag

Vastgesteld in de vergadering van 10 december 2019.

Dennis Straat
burgemeester
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Sabine van Geffen
secretaris

