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1

Opening / mededelingen / actualiteiten
Aantal Covid 19 besmettingen in Landsmeer deze week gedaald, maar
nog hoog. Regio NHN en ZaWA nog steeds op plaats 1 en 2 in NL.
Burgemeester heeft goed overleg met ondernemersfonds Landsmeer
gehad nav hun brief. Acties van politie en boa’s worden bestuurlijk
afgestemd.

2

Besluitenlijst B&W openbaar d.d. 23 februari 2021
1. Vastgesteld

3

Uitnodigingen
-

4

Uitnodiging verkiezingsdebat IPO, Unie van Waterschappen en VNG

Ingekomen stukken openbaar
-

MRA nieuwsbrief februari 2021

-

brieven Ad Merx d.d. 1 februari 2021 en 24 september 2020

-

Leugens/Bedrog/Oorlogsmisdaden van/door de Nederlandse
Regeringen vanaf de VOC (1602) tot Vandaag (februari 2021)

5

Beantwoording art. 47 vragen Uitlaatherrie Purmerland
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.

6

Jaarverslag 2020 Adviesraad Sociaal Domein
Het jaarverslag 2020 van de Adviesraad sociaal domein ter kennisgeving
aan te nemen en een reactie vanuit het college te versturen naar de
Adviesraad sociaal domein.

7

Raadsinformatiebrief afstand opstalrecht dorpshuis Purmerland
Akkoord te gaan met de RIB inzake de afstand opstalrecht, dorpshuis
Purmerland en de RIB te verzenden naar de Raad

8

Toestemming verlenen voor de huur van de sporthal tegen een
gereduceerd tarief
1. Ter realisatie van het zomer basketbal kamp, € 2.292,- in rekening te
brengen voor de huur van de ICL van 19 juli 2021 t/m 24 juli 2021.
Hieraan de voorwaarde verbinden dat financiële verantwoording van het
evenement (afrekening) wordt afgelegd.
2. Onder voorbehoud dat voldaan wordt aan de dan geldende COVID-19
maatregelen, een huurovereenkomst met de organisator voor de verhuur
van de sporthal Indoor Centrum Landsmeer aan te gaan.
3 Wethouder Heinrich mandaat te verlenen om, in overleg met de
huisartsen en de initiatiefnemer van het basketbal kamp, de datum
definitief te bepalen in verband met mogelijke collectieve vaccinatie in de
sporthal.

9

Sales and leaseback gemeentehuis
1. In te stemmen met de RIB ‘sale en lease back’ en deze te verzenden
naar de gemeenteraad.

10

Zienswijze op ontwerp-Omgevingsvisie Amsterdam 2050
1. In te stemmen met de zienswijze in de bijlage en deze te versturen
naar de gemeenteraad van Amsterdam.
2. De zienswijze ter informatie te verzenden aan de gemeenteraad.

Vastgesteld in de vergadering van 9 maart 2021,

Dennis Straat

Rene Dekker

burgemeester

Loco-secretaris
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