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Opening / mededelingen / actualiteiten
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Besluitenlijst B&W openbaar d.d. 14 december 2021
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Uitnodigingen
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Ingekomen stukken openbaar
1. MRA Raads- en Statenleden bericht editie 55
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Aandeelhoudersbesluiten ROM In West
Het College besluit in te stemmen met het als aandeelhouder nemen van
onderstaand schriftelijke aandeelhoudersbesluit van In West Regio BV en
deze namens haar te tekenen.
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Beëindiging contract AEB
1. De ‘Overeenkomst betreffende het aanbieden en (laten) verwerken van
huishoudelijk restafval en soortgelijk afval van de Gemeente
Landsmeer’, zoals aangegaan met de gemeente Amsterdam, Afval
Energie Bedrijf, thans AEB Exploitatie B.V., inclusief het ‘Addendum
huishoudelijk afval scheidingsinstallatie’, aangegaan met AEB
Exploitatie B.V., voor 31 december 2021 op te zeggen. De opzegging
gaat dan in per 1 januari 2023, onder de voorwaarde dat als het
aandelenbelang van de gemeente Amsterdam in het AEB per die datum
niet aan een private partij (niet zijnde een aanbestedende dienst) is
verkocht, de gemeente de mogelijkheid heeft de opzegging in te
trekken.
2. Het aan AEB Exploitatie B.V. verleende uitsluitend recht als bedoeld in
artikel 2.24, aanhef en onder a van de Aanbestedingswet 2012, in te
trekken per gelijke datum, eveneens onder de voorwaarde zoals in
besluitpunt 1 genoemd.
3. Aan AEB Exploitatie B.V. een optie tot verlengde dienstverlening onder

gelijkluidende voorwaarden als opgenomen in de Overeenkomst en het
Addendum ter instemming, wegens omstandigheden thans niet te
voorzien, voor te stellen.
4. De wethouder Afval te mandateren om met het AEB tot formele
afspraken te komen ter uitvoering van de collegebesluiten 1 en 3.
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Collegevoorstel dienstverleningsovereenkomsten Wmo en jeugd 20222024
1. De Dienstverleningsovereenkomst (DVO) Jeugd aan te passen middels
ondertekening van bijgevoegd Addendum en daarmee de overeenkomst
te verlengen tot en met 2024;
2. Het getekende Addendum conform artikel 14.3 van de DVO Jeugd aan
de DVO te hechten
3. De Dienstverleningsovereenkomst (DVO) Wmo aan te passen middels
ondertekening van bijgevoegd Addendum en daarmee de overeenkomst
te verlengen tot en met 2024;
4. Het getekende Addendum conform artikel 14.3 van de DVO Wmo aan
de DVO te hechten.
5. De financiële consequenties van de verlenging van de DVO’s te
verwerken in de lopende begroting door bij de eerste bestuursrapportage
2022 met een structureel dekkingsvoorstel te komen..
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Energiebesparingsakkoord PNH
1. De intentieovereenkomst Energiebesparingsakkoord Noord-Hollandse
Bedrijven 2022- 2025 ten aanzien van het realiseren van wettelijke
energiebesparing bij bedrijven aan te gaan.
2. Wethouder Elfferich te machtigen om deze intentieovereenkomst
namens het college van B&W te ondertekenen.
3. Het Werkplan Energiebesparingsakkoord Noord-Hollandse Bedrijven
2022-2025 vast te stellen.
4. Een subsidie van €12.110,- in het kader van dit akkoord
(Uitvoeringsregeling Subsidie Energiebesparing bij Bedrijven 20222025) in samenwerking met De Omgevingsdienst IJmond aan te vragen
en deze na beschikking beschikbaar te stellen aan De Omgevingsdienst
IJmond voor de uitvoering.
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Regulering toeristische verhuur woonruimte
1. In te stemmen met het vasthouden aan regulering van toeristische
verhuur via het bestemmingsplan.
2. In te stemmen met de invoering van een registratieplicht voor B&B.
3. De raad via een RIB informeren over het besluit om vast te houden aan
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regulering van toeristische verhuur via het bestemmingsplan en het
invoeren van een registratieplicht voor B&B.
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Stand van zaken parkeeroverlast in Purmerland
1. De te nemen vervolg maatregelen vast te stellen;
2. De raad te informeren middels bijgesloten Raadsinformatiebrief.
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Vergunning te verlenen IJdoornlaan 11 (OV2021109) voor het plaatsen
van een luifel boven de elektrische laadvoorzieningen
1. Medewerking te verlenen door middel van een afwijking van het
bestemmingsplan ex. Artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2° Wabo;
2. Een planschadeovereenkomst te sluiten met de aanvrager;
3. Omgevingsvergunning te verlenen;
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Verlenen subsidies 2022
1. Met toepassing van art. 18 van de ASV Landsmeer de
subsidieaanvragen die na 1 juli zijn binnengekomen alsnog in
behandeling te nemen.
2. Op grond van art. 8 van de ASV Landsmeer budgetsubsidie of
stimuleringssubsidie te verlenen aan de in bijlage 1 en 2 genoemde
instellingen.
3. Bij de resultaatbesteding van de jaarrekening 2021 wordt aan de raad
voorgesteld een budget van € 17.500,- vanuit de coronagelden ter
beschikking te stellen en te bestemmen voor de niet-gerealiseerde
taakstelling
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Verlengen intergemeentelijke samenwerking coronacrisis 1 jan - 30 juni
2022
1. In te stemmen met de verlenging van de samenwerking, voor de duur
van een half jaar.
2. Bij de resultaatbesteding van de jaarrekening 2021 aan de raad voor te
stellen een budget van € 10.050,- vanuit de coronagelden ter
beschikking te stellen en te bestemmen voor de verlenging van de
samenwerking

Vastgesteld in de vergadering van 11 januari 2022,

Léon de Lange

Peter Küppers

burgemeester

gemeentesecretaris
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