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1

Opening / mededelingen / actualiteiten

2

Besluitenlijst B&W openbaar d.d. 16 november 2021
1. Vastgesteld.

3

Uitnodigingen
1. Uitnodiging State of the Region 2021

4

Ingekomen stukken openbaar

5

Benoemen hoofdstembureau
in te stemmen met het benoemingsbesluit voor het hoofd- en centraal
stembureau

6

Compensatiegelden Corona 2021 voor Buurthuizen, Culturele
Organisaties en Vrijwilligersorganisaties
1. In te stemmen met bijgevoegde verdeling van de compensatiegelden
2021 naar de verschillende organisaties
2. In te stemmen met de voorgestelde raadsinformatiebrief en deze ter
kennisname te versturen aan de raad

7

GO-besluit start principeverzoek Zuideinde 40-42 (Vita Flora)
1. Conform de procedure van ‘principeverzoek Het Lint 2015’ een ‘GO’ te
verlenen voor het plan waarbij 25 starterswoningen worden
gerealiseerd bij Zuideinde 40-42 te Landsmeer;
2. In te stemmen met de brief in de bijlage gericht aan de initiatiefnemer.

8

Kerstbomeninzameling en verwerking
In te stemmen met het laten inzamelen en verwerken van de kerstbomen
door onze inzamelaar dit jaar en komende jaren.

9

Raadsinformatiebrief Suïcidepreventie
Akkoord te gaan met het informeren van de raad over de voortgang van
het programma Suïcidepreventie

10

SVn deelnemersovereenkomst 2022
1. In te stemmen met de deelnemersovereenkomst 2022 van het
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn)
2. Mandaat te verlenen aan portefeuillehouder E. Heinrich voor de
ondertekening van de overeenkomst.

11

Verkoop gemeentegrond grenzend aan De Gouwe 21E, 23, 25 en 27
Stukken gemeentegrond grenzend aan de achterzijde van de percelen De
Gouwe 21E, 23, 25 en 27 te verkopen aan de eigenaren van de
betreffende percelen. De overdrachtskosten zijn voor de kopers.

12

Beantwoording artikel 47 vraag over de partijnamen Lijst Hop en Honing
en Lokaal Landsmeer.
In te stemmen met de beantwoording art 47 vraag Positief Landsmeer
over de partijnamen Lijst Hop en Honing en Lokaal Landsmeer en deze
met de raad te delen

13

Toekomstperspectief op samenwerking regio Zaanstreek-Waterland
Instemmen met bijgevoegde antwoordbrief namens de gemeenten binnen
ZAWA en deze ter vaststelling door te geleiden naar de gemeenteraad

14

Rondvraag

Vastgesteld in de vergadering van 30 november 2021,

Léon de Lange

Peter Küppers

burgemeester

gemeentesecretaris
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