Besluitenlijst college van burgemeester en
wethouders - OPENBAAR
Datum

14-12-2021

Nummer

48

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 december 2021
1. Vastgesteld.

3

Uitnodigingen
1. bestuurlijke bijeenkomst ‘samenwerken aan de energieinfrastructuur’

4

Ingekomen stukken openbaar
1. Brief AP inzake onderzoek Inlichtingenbureau

5

Overbruggingsovereenkomst pontveer Ilpendam-Landsmeer
1. In te stemmen met de voorgestelde aanpak;
2. Af te wijken van het aanbestedingsbeleid;
3. Aangaan van een overbruggingsovereenkomst met de huidige
exploitant; bij de resultaatbesteding van de jaarrekening 2021 aan de
raad voor te stellen een budget van € 9.000,- ter beschikking te stellen

6

Beleidsregels naleving Besluit tijdelijke overbruggingsregeling
zelfstandige ondernemers (Tozo).
De Beleidsregels naleving Besluit tijdelijke overbruggingsregeling
zelfstandige ondernemers (Tozo) vast te stellen.

7

Aanvraag Impulsregeling Klimaatadaptatie 2021 – 2027
1. Akkoord gaan met het aanvragen van de cofinanciering uit de
nationale Impulsregeling klimaatadaptatie via de Samenwerking
Klimaatadaptatie Noorderkwartier.
2. Akkoord gaan met de machtiging aan wethouder E. Heinrich of diens
opvolger met de portefeuille Klimaatadaptatie om de aanvraag op

grond van de Impulsregeling Klimaatadaptatie 2021-2027 in het jaar
2021, 2022 en 2023 namens gemeente Landsmeer te ondertekenen.
8

antwoord ART 47 vragen, bw100 verkeersveiligheid inbreng bewoners
1. In te stemmen met de beantwoording van de raadsvragen van meneer
Van Beusekom, raadslid GroenLinks;
2. De beantwoording van de raadsvragen aan de raad toe te sturen.

9

Antwoorden college Oude Keern – Thema Avond d.d. 16-12-2021
1. In te stemmen met antwoorden op de raadsvragen Oude Keern ten
behoeve van Thema Avond d.d. 16-12-2021 conform de bijlage.

10

Beantwoording raadsvragen art.47 RvO, van D66 over Probleemlocaties
dorpslinten.
In te stemmen met de antwoorden op de raadsvragen probleemlocaties
dorpslinten van D66.

11

Verlengen contract met de regionaal projectleider huisvesting
statushouders
1. In te stemmen met de verlenging van de inhuur regionaal projectleider
huisvesting statushouders, voor de duur van een half jaar voor
gemiddeld 18u/week.
2. In te stemmen met de voorgestelde financiële dekking

Vastgesteld in de vergadering van 21 december 2021,

Léon de Lange

Peter Küppers

burgemeester

gemeentesecretaris

Pagina 2

