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1

Opening / mededelingen / actualiteiten
Inzake Corona blijft de lijn gelijk, aantal besmettingen hoog in regio,
Landsmeer iets gedaald, oorzaken niet duidelijk. Persconferentie van 8
maart wijzigt weinig. Via de burgemeesters wordt gestart met het
vooruitkijken naar de gevolgen na de crisis.

2

Besluitenlijst B&W openbaar d.d. 2 maart 2021
1. Vastgesteld.

3

Uitnodigingen
-

4

Ingekomen stukken openbaar
-

VNG Nieuwsledenbrief coronacrisis nr. 26 lbr 21/015

-

MRA nieuwsbrief februari

-

Bericht Chatenau Malabry (3 documenten)

-

Nieuws uit B&W Amsterdam week 9

-

Aankondiging 3e Duurzaamheid Top

-

Agenda en bijlagen Regiegroep MRA 9 april

-

VNG_ledenbrief_opensteling-vacatures-in-vng-bestuur-encommissies

5

Aanleg glasvezel buiten de bebouwde kom
In te stemmen met de RIB aanleg glasvezelnetwerk buiten de bebouwde
kom en deze doorsturen naar de raad.

6

Bestuurlijke Toekomst Landsmeer. Hoe nu verder?
1. In te stemmen met de notitie: Bestuurlijke toekomst Landsmeer: Hoe
nu verder?
2. De gemeenteraad te adviseren om, in aanvulling op het fusiebesluit
van 23 mei 2019, het college de opdracht te geven om:
•

oriënterende gesprekken te voeren met de colleges van
Purmerend en Amsterdam over de mogelijkheden van een
bestuurlijke fusie;

•

de uitkomst van deze gesprekken zo spoedig als mogelijk, maar
uiterlijk in het 3e kwartaal 2021 te delen in de raad.

3. Indien het college positief besluit op beslispunt 1 en 2, de provincie en
de colleges van Purmerend en Amsterdam direct te informeren over het
advies van het college aan de gemeenteraad om oriënterende gesprekken
te voeren met beide gemeenten.
7

Klimaatadaptatieplan Zaanstreek - Waterland en Landsmeer
De raad voor te stellen om de lokale uitvoeringsagenda klimaatadaptatie
Landsmeer en de regionale uitvoeringsagenda klimaatadaptatie
Zaanstreek - Waterland vast te stellen.

8

Transitievisie Warmte Landsmeer
De Transitievisie Warmte Landsmeer ter vaststelling voorleggen aan de
Raad.

9

Zoekgebieden windturbines RES
Akkoord te gaan met het versturen van bijgaande brief naar gemeente
Amsterdam

10

Beantwoording raadsvragen artikel 47 van Groen Links naar aanleiding
van herstel oever van De Breek tussen volleybalveld en haventje.
In te stemmen met de beantwoording van de art. 47 vragen van
GroenLinks inzake herstel oever van De Breek tussen volleybalveld en
haventje en deze te verzenden naar de raad.
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11

Verordening tijdelijke Commissie Welstand en Monumenten
1. De leden van de monumentencommissie Landsmeer ontslag te
verlenen.
2. Aan de raad voor te leggen de “Verordening op de
Monumentencommissie 2005” in te trekken en de “Verordening tijdelijke
Commissie Welstand en Monumenten 2021” vast te stellen.
3. Mw. A. de Jong te benoemen als vierde lid van de tijdelijke Commissie
Welstand en Monumenten.

Besluit
Akkoord

Vastgesteld in de vergadering van 16 maart 2021,

Dennis Straat

Rene Dekker

burgemeester

Loco-secretaris
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