Besluitenlijst vergadering van het College van Burgemeester & Wethouders
d.d. 26 november 2019 (nr. 46)
Openbaar

Aanwezig

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

1

Opening/mededelingen en actualiteiten

2

Onderwerp
Besluit

3

Besluitenlijsten van de B&W-vergadering d.d. 19 november 2019 (nr. 45)
1. Vastgesteld
Uitnodigingen
-

Uitnodiging bijeenkomst 'gebiedsgerichte aanpak stikstof'

Wethouder Quakernaat wil hier heen, andere afspraak verzetten. Actie:
secretariaat
4

Onderwerp
Besluit

Beantwoording art. 47 vragen inzake het Twiske
1. In te stemmen met de beantwoording van de art. 47 vragen.
2. De beantwoording naar de raad toe te sturen.

5

Onderwerp
Besluit

Raamovereenkomst tussen de gemeente Landsmeer en Munckhof Taxi B.V. ten
behoeve van leerlingenvervoer
1. Het aangaan van een raamovereenkomst tussen de gemeente Landsmeer en
Munckhof Taxi B.V. ten behoeve van leerlingenvervoer.

6

Onderwerp

Besluit tot het verlenen van uitstel van betaling van verbeurde dwangsommen

Besluit

Over te gaan tot het verlenen van een uitstel van betaling van de verbeurde
dwangsommen ad € 45.000 aan de eigenaren van de percelen aan Den Ilp 53a,
kadastraal bekend als gemeente Landsmeer, M1737, M1738, M1179 en N302:
-

-

Tot vier weken na de uitspraak op het beroep met zaaknummer HAA 19 / 2996
GEMWT JAN1;
dan wel indien tot intrekking van het beroepschrift wordt overgegaan én de
afspraken d.d. 14 november 2019 volledig worden nagekomen:
tot aan het te nemen besluit intrekking last onder dwangsom en
invorderingsbesluit en sluiten dossier;
dan wel indien tot intrekking van het beroepschrift wordt overgegaan én de
afspraken d.d. 14 november 2019 niet volledig worden nagekomen:

-

7

Onderwerp
Besluit

tot vier weken na de constatering door onze toezichthouders dat de afspraken
niet zijn nagekomen en de afspraken d.d. 14 november 2019 als gevolg daarvan
zijn vervallen.

Verlenen subsidies 2020
1. Met toepassing van art. 18 van de Algemene Subsidieverordening Landsmeer
(ASV) de subsidieaanvragen die na 1 mei zijn binnengekomen alsnog in
behandeling te nemen.
2. Op grond van art. 6 van de ASV Landsmeer budgetsubsidie of
stimuleringssubsidie te verlenen aan de in bijlage 1 en 2 genoemde instellingen.
3. Op grond van art. 7 lid e van de ASV Landsmeer de subsidieaanvraag van
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Stichting de Groene Boerderij voor de aanleg van een Biomeiler en het opzetten
van een educatieprogramma af te wijzen.
4. Op grond van art 7 lid e van de ASV Landsmeer de subsidieaanvraag van
Stichting ASKO scholen voor het vergroten van de natuurbeleving en het leren
over de natuur af te wijzen.
8

Onderwerp
Besluit

Zienswijze Herindelingsontwerp Purmerend en Beemster
1. In te stemmen met de zienwijze, zoals opgenomen in de bijgevoegde brief, op
het herindelingsontwerp Beemster-Purmerend en deze te versturen aan de
betrokken colleges.
2. De zienswijze ter kennisname aan de raad van Landsmeer te versturen.
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Onderwerp
Besluit

10

Onderwerp
Besluit

11

Pilotprogramma Veranderopgave inburgering
1. Het collegebericht “Pilotprogramma Veranderopgave inburgering” ter
kennisname naar de raad sturen.
Collegebericht Beslissing op bezwaar evenementenvergunning WTTF
1. het collegebericht Beslissing op bezwaar evenementenvergunning WTTF ter
kennisgeving aan de raad te sturen.
Rondvraag
ICL locaties worden bepaald / wat de mogelijkheden zijn. Presentatie voor de raad is
eind februari 2020.

Vastgesteld in de vergadering van 3 december 2019

Dennis Straat
burgemeester
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Sabine van Geffen
secretaris

