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Opening / mededelingen / actualiteiten
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Besluitenlijst B&W openbaar d.d. 6 juli 2021, 14 juli 2021, 20 juli 2021,
27 juli 2021, 10 augustus 2021
1.
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Vastgesteld.

Uitnodigingen
1. ALV VNHG
2.
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Ingekomen stukken openbaar
1.
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Afscheidsreceptie Ombudsman Arre Zuurmond

Zomer Update K80

Krediet Beleidsplan Afval en Grondstoffen
De gemeenteraad voor te stellen in te stemmen met het beschikbaar
maken van een krediet van €728.862,00 voor de uitvoering van het
Beleidsplan Afval en Grondstoffen
2021-2026
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Ontwerp begroting 2022-2025 en Uitvoeringsprogramma Mobiliteit
2022-2030 van de Vervoer Regio Amsterdam (VRA).
1. De Ontwerpbegroting 2022-2025 van de Vervoerregio Amsterdam ter
kennisname aan te nemen en de raad te verzoeken een positieve
zienswijze af te geven.
2. Het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2022-2030 voor kennisname aan
te nemen en de raad te verzoeken een positieve zienswijze af te geven.
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PvE concessie Zaanstreek-Waterland
De gemeenteraad te vragen in te stemmen met de zienswijze brief aan de
Vervoerregio Amsterdam met betrekking tot het Programma van Eisen
concessie Zaanstreek-Waterland
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Notitie Beleidskaders Woningbouwprogramma
1. In te stemmen met de notitie ‘Beleidskaders Woningbouwprogramma’.
2. Aan de raad voor te leggen om de notitie ‘Beleidskaders
Woningbouwprogramma’ en bijlage 1 vast te stellen en de
‘Beleidskaders Woningbouwprogramma’ als uitgangspunt
voor komende nieuwbouwplannen te hanteren.
3. Aan de raad voor te leggen om in te stemmen met het voorstel om
concrete mandaatbesluiten uit te werken om de doorlooptijd van de
eigen procedure in te korten.
4. Na vaststelling van de raad de ‘Algemene Richtlijnen Woningbouw
2019-2024’ in te trekken.
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Wensen en bedenkingen koop- en anterieure overeenkomst Resort
Breeck
1. Geheimhouding op te leggen op grond van artikel 25 lid 2
Gemeentewet en artikel 10 lid 2, aanhef en onder b Wet openbaarheid
van Bestuur ten aanzien van de beantwoording van de raadsvragen en
de nota van zienswijzen. De
geheimhouding geldt tot en met de levering van de gemeentelijke
gronden aan de koper;
2. Aan de raad voor te stellen deze geheimhouding te bekrachtigen in
zijn eerstvolgende vergadering op grond van artikel 25 lid 3
Gemeentewet;
3. In te stemmen met de beantwoording van de raadsvragen en de nota
van zienswijzen;
4. De gemeenteraad voor te stellen geen wensen en bedenkingen te uiten
op de koop- en anterieure overeenkomst van het Resort Breeck.

10

Beleidsplan groenbeheer – keuze scenario’s groenbeheer
De raad voor te stellen in te stemmen met scenario 1: ‘Het groenbeleiden beheer in te richten op kwaliteitsniveau B op basis van het huidige
budget'
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Verzoek grondaankoop Van Beekstraat 5A
Het stuk gemeentegrond van 73 m ²grenzend aan Van Beekstraat 5A, met
uitzondering van een strook van 40 cm naast het gebouw, niet te
verkopen. De overdrachtskosten van de strook zijn voor de koper.
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40%-versie Omgevingsvisie
1. In te stemmen met de '40%-versie Omgevingsvisie Landsmeer' zoals
opgenomen in de bijlage van voorliggend voorstel.
2. De ‘40%-versie Omgevingsvisie Landsmeer’ ter bespreking en
vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.
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Wensen en opvattingen (concept)samenwerkingsafspraken MRA gezamenlijke reactie ZaWa
1. Kennis te nemen van de conceptversie van de MRA
Samenwerkingsafspraken;
2. In te stemmen met de gezamenlijke reactie namens ZaanstreekWaterland op de conceptversie van de MRA Samenwerkingsafspraken en
deze ter instemming voor te leggen aan de raad;
3. De raad te verzoeken aanvullende wensen en opvattingen via moties
kenbaar te maken aan het college.
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Huurovereenkomst Partou
1. Per 1-9-2021 kinderopvangorganisatie Partou een nieuw huurcontract
aanbieden uitgaande van een periode van 5 jaar, met daarna een
verlenging van telkens 5 jaar;
2. Akkoord te gaan met de nieuwe huurovereenkomst
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Vaststelling subsidies 2020 kinderopvangorganisaties Partou en Berend
Botje
De verleende subsidies voor het jaar 2020 vast te stellen conform bijlage
1.
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Beleidsregels kinderopvang op grond van Sociaal Medische Indicatie
1. De Beleidsregels kinderopvang Sociaal Medische Indicatie 2021
vaststellen en in werking te laten treden per 1 september 2021;
2. De Beleidsregels kinderopvang Sociaal Medische Indicatie 2016 te laten
vervallen met ingang van 1 september 2021.
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Intrekken BO integraal projectaanpak MLK en Obs de Wagemaker en de
Stap
Intrekken bestuurlijke opdracht 'Integraal projectaanpak schoolgebouwen
en nieuwbouw woningen ML Kingstraat d.d. 30 juni 2020'.

Vastgesteld in de vergadering van 31 augustus 2021,

Léon de Lange

Peter Küppers

burgemeester

gemeentesecretaris
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