Besluitenlijst college van burgemeester en
wethouders - OPENBAAR
Datum

14-09-2021

Nummer

35

Voorzitter

Léon de Lange

Aanwezig

Léon de Lange, Mandy Elfferich, Erik Heinrich, Peter Küppers

1

Opening / mededelingen / actualiteiten

2

Besluitenlijst B&W openbaar d.d. 7 september 2021
1. Vastgesteld.

3

Uitnodigingen

Concertreeks: opening 17 oktober nog checken op aanwezigheid van een
lid college.
4

Ingekomen stukken openbaar
1. Lbr. 21/066 LOGA 21/06 - LOGA-circulaire: Regeling Netto FLOspaartegoed

5

Huisvestingsverordening Landsmeer 2021 t.b.v. de regionale
woonruimteverdeling
1. in te stemmen met de Huisvestingsverordening gemeente Landsmeer
2021
2. de raad voor te stellen om te besluiten: de Huisvestingsverordening
gemeente Landsmeer 2020 in te trekken en de
Huisvestingsverordening gemeente Landsmeer 2021 vast te stellen

6

Raadsinformatiebrief Resort Breeck
Conform het verzoek van de agendacommissie bijgaande
raadsinformatiebrief naar de raad te zenden

7

Raadsinformatiebrief voortgang Levvel5
Akkoord te gaan met de raadsinformatiebrief inzake de voortgang over
Levvel5 en deze ter kennisname aan te bieden aan de raad.

8

Vaststellen omgevingsvergunning Terras aan de Breek
1. De gemeenteraad te verzoeken een verklaring van geen bedenkingen
af te geven;
2. De ‘Nota beantwoording zienswijzen Terras aan de Breek’ vast te
stellen;
3. Onder voorwaarde dat de gemeenteraad een verklaring van geen
bedenkingen heeft afgegeven, de omgevingsvergunning voor het
oprichten van een horecapaviljoen op het water te verlenen.

9

Zienswijze bestuurscommissie Recreatieschap Twiske-Waterland
1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om de raad op de hoogte
te brengen en in de gelegenheid te stellen eventuele wensen en
bedenkingen kenbaar te maken met betrekking tot het instellen van
een bestuurscommissie die zal functioneren als werkgeverscommissie
ten behoeve van een bestuursbureau voor de recreatieschappen in
Noord Holland.
2. De raad voor te stellen om geen gebruik te maken van de
mogelijkheid om bij het algemeen bestuur van het Recreatieschap
Twiske-Waterland wensen en bedenkingen in te dienen met
betrekking tot het instellen van een bestuurscommissie ten behoeve
van een Bestuursbureau voor de recreatieschappen in Noord Holland.

10

Afwijkingsbesluit inkoopbeleid enkelvoudig aanbesteden
Burgerzakenmodule
Af te wijken van het interne aanbestedingsbeleid op basis van
proportionaliteit en een enkelvoudige onderhandse aanbesteding te
starten

11

Bestuurlijke Toekomst: uitkomst oriënterende gesprekken Purmerend en
Amsterdam
1. Kennis te nemen van de uitkomst van de oriënterende gesprekken
met Purmerend en Amsterdam (bijlage 1 en 2).
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2. In te stemmen met de raadsinformatiebrief: uitkomst oriënterende
gesprekken Purmerend en Amsterdam, en deze te verzenden naar de
raad

12

Contouren Begroting 2022
1. De contouren begroting 2022 vaststellen als nadere uitwerking
van de door de raad ter kennis aangenomen perspectiefnota
2022.
2. De contouren begroting 2022 aan te bieden ter bespreking in de
Raad.
3. De volgende dekkingen wil het College aanbieden richting Raad:
a. Storting stelpost ad € 139.000,- plus € 14.000,- derhalve
€ 153.000,- direct structureel (stelpost loon- en
prijsstijgingen);
b. Heroverweging Management formatie ad € 107.000,structureel vanaf 2022 inzetten;
c. € 100.000,- van het MJOP incidenteel inzetten;
d. Herinvoeren precario voor boten ad € 20.000,- structureel;
e. Opzeggen van het abonnement met Naris en zelf de risico
analyse uitvoeren. Jaarlijkse abonnement ad € 9.050,- en
de verdiepende sessie met het MT ad € 1.550,- (totaal
10.500,- structureel);
f.

De post “Jaarlijks ICT infrastructuur in kaart brengen
(configuratiemanagement)” nog niet uit te voeren en
daarmee een besparing van € 10.000,-incidenteel;

g. € 5.000,- van de DPIA’s incidenteel inzetten.

13

Rondvraag

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag
Vastgesteld in de vergadering van 21 september 2021,

Léon de Lange

Peter Küppers

burgemeester

gemeentesecretaris
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