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1

Opening / mededelingen / actualiteiten

2

Besluitenlijst B&W openbaar d.d. 9 november 2021
1. Vastgesteld.

3

Uitnodigingen

4

Ingekomen stukken openbaar
mail stopuitlaatherriepurmerland.nl
uitnodiging digitale werklunch
brief seniorenraad aan B&W

5

Aanwijsbesluit uitgiftepunt Bekendmakingswet Landsmeer
Het gemeentehuis aan te wijzen als uitgiftepunt in het kader van de
Bekendmakingswet

6

Beslissing op bezwaar omgevingsvergunning Den Ilp 143
1. het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren;
2. het bezwaarschrift ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in
stand te laten;
3. het verzoek om een proceskostenvergoeding af te wijzen;
4. akkoord te gaan met de brief inhoudende de beslissing op bezwaar.

7

Beslissing op bezwaar urgentie woning
1. het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren;
2. het bezwaarschrift ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in
stand te laten;
3. de beslissing op bezwaar te ondertekenen.

8

Nadere regels subsidies gemeente Landsmeer 2021
1. Nadere regels subsidies gemeente Landsmeer 2021 vast te stellen
conform bijgaand concept.
2. Het Subsidiebeleidskader 2016 in te trekken per 1 juli 2021

9

Procesvoorstel Bestuurlijke toekomst Landsmeer
Kennis te nemen van het procesvoorstel en deze ter vaststelling voor te
leggen aan de raad

10

Voortzetting Ontmoetingscentrum de Zoete Inval
1. De overeenkomst met de Zorgcirkel te verlengen met een jaar voor de
coördinatie van het ontmoetingscentrum
2. Af te wijken van het inkoopbeleid door enkelvoudig in plaats van
meervoudig onderhands aan te besteden.
3. In te stemmen met de voorgestelde raadsinformatiebrief en deze ter
kennisname te versturen aan de raad

11

Belasting en legesverordeningen 2022
Belasting- en legesverordeningen 2022 ter vaststelling aan te bieden aan
de raad in haar raadsvergadering van 23 december 2021.

12

Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio ZaanstreekWaterland naar aanleiding van de fusie van de gemeenten Beemster en
Purmerend
1. Tegen de wijziging van de Gemeenschappelijke regeling geen
bezwaar te maken;
2. De raad voorstellen om toestemming te verlenen tot wijziging van de
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Vastgesteld in de vergadering van 23 november 2021,
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