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Opening / mededelingen / actualiteiten
Corona update:

-Afgelopen week stijging van het aantal bestemmingen (663 -> 1008) en
overledenen (8 -> 10) in ZaWa (i.t.t. de rest van het land). Landsmeer 644
besmettingen, 5 overlijdens. Landelijke trend naar beneden, m.n. de
laatste dagen.
-Nog steeds rustig beeld in Landsmeer na invoering avondklok ("rustigste
gemeente van basisteam Purmerend").
-Vandaag persconferentie: openstellen scholen en KDV verwacht, ophalen
pakjes bij winkels en mogelijk opheffen avondklok.
-Vaccinaties: vorige week start 85 plussers, deze week (oproep aan) 80+.
Capaciteit GGD-locatie wordt opgeschaald naar 1000 vaccinaties per dag.
Tempo afhankelijk van levering vaccins.
-Inhuur BOA's geregeld i.v.m. ziekte eigen BOA's.
-TOV sluit als eerste horecazaak in Landsmeer.
-Vrij en Blij een aantal keer bezocht, maar waren steeds dicht.
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Besluitenlijst B&W openbaar d.d. 26 januari 2021 en 28 januari 2021
1. Vastgesteld.
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Uitnodigingen
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Ingekomen stukken openbaar
1. VNG Lbr. 21 004
2. 20210126_nieuwsledenbrief-coronacrisis-nr-24
3. Nieuws uit B&W Amsterdam week 4
4. nieuwsbrief bureau discriminatiezaken Zaanstreek/Waterland.
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Actualisatie MIP (Meerjaren Investerings Plan) 2021-2024

1. Het aangepast Meerjaren Investeringsplan (MIP) voor 2021-2024 ter
besluitvorming aan de raad voor te leggen;
2. De raad voor te stellen in afwijking van de Nota Activabeleid 2019 met
ingang van 2021 voor nieuwe investeringsbedragen de voor
Infrastructuur te hanteren
afschrijvingstermijn te wijzigen van 25 in 30 jaar;
3. De raad voor te stellen met ingang van 2021 een reserve kapitaallasten
in te stellen
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Bestuursopdracht Wonen en Zorg
Instemmen met voorstel om noodzaak en haalbaarheid woonzorgvisie te
onderzoeken
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Intrekken 10 oude niet uitgevoerde omgevingsvergunningen
tot intrekking van de volgende niet uitgevoerde omgevingsvergunningen:
•OV2011069 verleend op 6 december 2011 voor het bouwen/slopen van
een woning aan de Kanaaldijk 18 te Landsmeer;
•OV2015026 verleend op 26 mei 2015 voor het dichtzetten van een
dakterras aan Drakenstein 33 te Landsmeer;
•OV2015085 verleend op 10 februari 2016 voor het plaatsen van een
dakopbouw aan het Zuideinde 74G te Landsmeer;
•OV2016115 verleend op 2 februari 2017 voor het vergroten van een
woning d.m.v. een uitbouw aan de Van Beekstraat 74 te Landsmeer;
•OV2014067 verleend op 17 oktober 2014 voor het oprichting van een
B&B aan het Zuideinde 79 te Landsmeer;
•OV2016021 verleend op 23 juni 2016 voor het verbouwen van een
loods aan de Van Beekstraat 331 te Landsmeer;
•OV2017072 verleend op 24 september 2017 voor het plaatsen van
hekwerken aan de Van Beekstraat 33 te Landsmeer;
•Bouwvergunningen fase I en II onder nummer B2009076 verleend op 26
augustus 2009 en 20 augustus 2010 voor het geheel vergroten van de
bestaande woning aan de Oostzanerrijweg 1 te Purmerland;
•OV2016028 verleend op 25 mei 2016 voor het bouwen van een erker
aan de voorzijde van de Scholeksterstraat 2 te Landsmeer;
•OV2017016 verleend op 7 augustus 2017 voor het bouwen van een
uitbouw aan de zijgevel van de woning aan het Noordeinde 43a.
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MRA ZaWa begroting regionale projecten 2021 / jaarplannen PHO 2021
1. Instemmen met het memo met daarin opgenomen de begroting
regionale projecten 2021;
2. Instemmen met het toekennen van een eenmalige bijdrage van €
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70.000 aan de regionale pilot respijthuis Zaanstreek-Waterland vanuit de
voormalige SRA-gelden, aangezien er binnen de regionale WMObudgetten geen ruimte gevonden kan worden.
3. Kennisnemen van de voorlopige jaarplannen 2021 van de regionale
portefeuillehoudersoverleggen (PHO’s). Deze worden begin 2021 in / met
de PHO’s definitief gemaakt.
4. Kennisnemen van het geactualiseerde overzicht “Wie wat ZaanstreekWaterland”
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Ontheffing Verordening winkeltijden - Kapsalon Asilkan
conform de aanvraag bijgevoegde ontheffing, als bedoeld in artikel 4 van
de Verordening winkeltijden gemeente Landsmeer 2020 te verlenen aan
Kapsalon Asilkan, Dorpsstraat 65 te Landsmeer.
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Opzegging overeenkomst gemeentesecretaris
1. In te stemmen met het verzoek van gemeentesecretaris S.A.D.C
(Sabine) van Geffen om het contract te beëindigen, waarmee tevens de
benoeming als gemeentesecretaris van Landsmeer wordt beëindigd per
16 februari 2021.
2. In te stemmen met de brief waarin het eerste besluit wordt bevestigd.

11

Parkeernota Landsmeer 2021-2025
1. In te stemmen met de Parkeernota Landsmeer 2021 – 2025.
2. De Parkeernota Landsmeer 2021 – 2025 ter vaststelling aan te bieden
aan de raad.
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Precario/huur terrassen gedurende covid
1. geen huur in rekening te brengen voor het plaatsen van terrassen in de
openbare ruimte gedurende de periode dat de terrassen van
overheidswege gesloten moeten zijn in verband met de maatregelen ter
bestrijding van de coronapandemie;
2. de precario voor het plaatsen van terrassen in de openbare ruimte
gedurende de periode dat de terrassen van overheidswege gesloten
moeten zijn in verband met de maatregelen ter bestrijding van de
coronapandemie kwijt te schelden.
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Regionale woonruimteverdeling
1. In te stemmen met het beleidsvoorstel voor een nieuwe
woonruimteverdeling.
2. Het beleidsvoorstel 'Een sociale huurwoning zoeken verandert' ter
vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.
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3. In te stemmen met de Nota van beantwoording bij het beleidsvoorstel
voor een nieuwe woonruimteverdeling en de Nota van beantwoording
naar de insprekers te sturen
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Regiovisie zorg voor ouderen Zaanstreek-Waterland
De Regiovisie zorg voor ouderen Zaanstreek-Waterland te onderschrijven
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Scenariokeuze Beleidsplan Afval en Grondstoffen 2021-2026
De gemeenteraad voor te stellen scenario 2 'Nascheiding PMD' te kiezen
als basis voor het op te stellen Beleidsplan Afval en Grondstoffen 2021 2026
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VNG Algemene ledenvergadering 12 februari 2021
1. burgemeester Straat, als voorzitter van het college, de gemeente te
vertegenwoordigen door digitaal deel te nemen aan de ALV op 12
februari 2021. Indien burgemeester Straat verhinderd is, dan vervangt
wethouder Elfferich als 1e loco burgemeester of wethouder Heinrich als
2e loco burgemeester.
2. In te stemmen met de agendapunten 6 t/m 10.
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Raadsinformatiebrief Omgevingsvisie
In te stemmen met de bijgevoegde raadsinformatiebrief en deze te
verzenden naar de gemeenteraad.
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Raadsinformatiebrief Woningbouwprojecten
In te stemmen met voorgestelde raadsinformatiebrief en deze door te
zenden naar de raad.

19

RiB - Vuurwerkproject
In te stemmen met de bijgevoegde raadsinformatiebrief en deze te
verzenden naar de gemeenteraad.

Vastgesteld in de vergadering van 9 februari 2021,

Dennis Straat

Sabine van Geffen

burgemeester

secretaris
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