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1

Opening / mededelingen / actualiteiten

Corona update
- Avondklok za/zo rustig verlopen in regio en Landsmeer. Geen
bijzonderheden.
- Inzet BOA's (bevoegd)
- Aandacht voor noodopvang scholen en ondernemers
- Steunpakket ondernemers inmiddels bekend.
-“Vrij en Blij” heeft activiteiten georganiseerd, er wordt nogmaals
gekeken of dit volgens de richtlijnen is.
2

Besluitenlijst B&W openbaar d.d. 19 januari 2021
1. Vastgesteld.

3

Uitnodigingen
- Uitnodiging zondagmiddag concert Landsmeer

4

Ingekomen stukken openbaar
•

br. 21002

•

brief nav aanvraag omgevingsvergunning)

•

Mail "DOOFPOTTEN" VAN DE NEDERLANDSE REGERINGEN IN "HET
TORENTJE VAN DE HAAGSE BERMUDADRIEHOEK"

5

•

Nieuws uit B&W Amsterdam

•

Eerste nieuwsbrief gebouwd erfgoed voor gemeenten

•

Brief n.a.v. versterking MRA samenwerking

•

20210122_nieuwsledenbrief-coronacrisis-nr-23

Definitief profiel gemeentesecretaris
Definitief profiel gemeentesecretaris vaststellen.

6

Opstarten Cultuurplatform Landsmeer
In te stemmen met de Raadsinformatiebrief Opstarten Cultuurplatform
Landsmeer

7

RIB compensatiegelden corona vrijwilligersorganisaties
In te stemmen het RIB Compensatiegelden Corona voor buurthuizen,
culturele organisaties en vrijwilligersorganisaties

8

beantwoording art 47 vraag CDA inzake Referendum
In te stemmen met de beantwoording raadsvragen art 47 van CDA over
Referendum, en deze te verzenden naar de raad.

9

Beantwoording vragen Art 47 D66 bijstandsuitkering
In te stemmen met de beantwoording vragen art. 47 D66 over Uitvoering
bijstandswet en deze te verzenden naar de raad.

10

beantwoording art 47 vraag PvdA financien
In te stemmen met de beantwoording raadsvragen art 47 van PvdA over
financiën, en deze te verzenden naar de raad.

11

RIB Kadernota 2022 Twiske-Waterland
In te stemmen met de RIB en deze doorsturen naar de raad.

12

Regionale organisatie asielzoekers
In te stemmen met de regionale manier van organiseren m.b.t. de aanpak
opvang van asielzoekers
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