Besluitenlijst B&W Openbaar
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03

Voorzitter

Burgemeester Straat

Aanwezig

Burgemeester Straat, wethouder Elfferich en gemeentesecretaris Van Geffen

1

Opening / mededelingen / actualiteiten
Actualiteiten:
- Catharina Goede-Middendorp (104) is overleden
- Inez Bruinsma, Voorzitter speeltuinvereniging Jonge Kracht is overleden

2

Besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 14 januari 2020 (nr. 02)
1. Vastgesteld.

3

Uitnodigingen
- Uitnodiging afscheid Adnan Tekin - 11 februari 2020
- Uitnodiging bijeenkomst 8 colleges ZaWa
- Uitnodiging afscheid burgemeester Kroon

4

Aanschaf elektrische auto
1. In te stemmen met de aanschaf van een elektrische auto voor toezicht en
handhaving.
2.

Een krediet beschikbaar te stellen van € 25.000,- (exclusief btw)
opgenomen in het meerjaren investeringsplan (MIP) behorende bij de
begroting 2020

5

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Landsmeer 2020
1.

in te stemmen met de wijzigingen en het Besluit maatschappelijke
ondersteuning gemeente Landsmeer 2020 met terugwerkende kracht per
01-01-2020 vast te stellen.

6

Onderwijshuisvestingsprogramma 2020
1. Het programma onderwijshuisvesting 2020 vast te stellen
2. Het overzicht onderwijshuisvesting 2020 vast te stellen

7

Zienswijze Kadernota 2021 GGD Zaanstreek-Waterland
1. Aan de gemeenteraad voor te stellen een positieve zienswijze af te geven
op de Kadernota 2021 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD
Zaanstreek-Waterland;
2. Aan de gemeenteraad voor te stellen een positieve zienswijze af te geven
op de extra voorgestelde beleidsvoornemens van de Gemeenschappelijke
Regeling GGD Zaanstreek-Waterland voor infectiebestrijding en
digitalisering;
3. Aan de gemeenteraad voor te stellen een negatieve zienswijze af te geven
op de extra voorgestelde beleidsvoornemens van de Gemeenschappelijke
Regeling GGD Zaanstreek-Waterland voor nieuwkomers.

8

Zienswijze Kadernota 2021 recreatieschap Twiske-Waterland
1. In te stemmen met de zienswijze Kadernota 2021 recreatieschap TwiskeWaterland.
2. Bijgevoegde zienswijze voor te leggen aan de gemeenteraad.
3. De gemeenteraad te adviseren om bijgevoegde zienswijze aan te bieden
aan het algemeen bestuur van recreatieschap Twiske-Waterland.

9

Verzoek tot aankoop gemeentegrond grenzend aan Rhijnestein 76
1. Het stuk gemeentegrond grenzend aan Rhijnestein 76 niet te verkopen.

10

Raadsinformatiebrief voorstel op hoofdlijnen woonruimteverdeling
1. In te stemmen met bijgevoegd raadsinformatiebrief om de gemeenteraad te
informeren over de hoofdlijnen van een nieuwe woonruimteverdeling.
2. In te stemmen met bijgevoegd persbericht over de hoofdlijnen van een
nieuwe woonruimteverdeling en deze te verzenden naar lokale media.

11

Mandaatregister 2020
1. Het mandaat- en machtigingenregister 2020 vast te stellen
2. Het mandaat- en machtigingenregister van 23 oktober 2018 in te trekken

12

Bevestigingsbrief mandaat huisvestingsvergunning
1.

Akkoord te gaan met bijgevoegde bevestigingsbrief en deze te versturen
naar Eigen Haard en Rochdale.

13

Intrekken besluit last onder dwangsom d.d. 11 oktober 2010
1.

De aan de eigenaren van het perceel aan het Noordeinde 168, kadastraal
bekend als gemeente Landsmeer, sectie A, nr. 2793, opgelegde last onder
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dwangsom van 11 oktober 2010 in te trekken en genoemd besluit uit het
gemeentelijke beperkingenregister te schrijven.
14

Autorisatie justitiële documentatie
1. In te stemmen met de aanvraag lokaal beheer autorisatie justitiële
documentatie conform de bijgevoegde aanvraagformulieren.
2.

De autorisatieprocedure ten aanzien van uittreksel justitiële documentatie
vast te stellen.

15

Pilots mantelzorgondersteuning, vroeg signalering schulden en aanpak
Eenzaamheid.
1. Afwijken van inkoop beleid door in te stemmen met een drietal pilots (met
het vooruitzicht dat wanneer voortzetting gewenst voor 2021 alsnog een
aanbestedingsprocedure zal volgen).

16

Vraag CDA over gevolgen wijzigingen Gemeentefonds
1. De beantwoording te verzenden naar de raad.

17

Rondvraag
Tijdelijke toegevoegde Portefeuilles:
Burgemeester Straat:
Portefeuille
-

Financiën

-

Monumentenzorg

-

Economie, recreatie en toerisme

-

Sport

Projecten
-

ICT infrastructuur

-

Terras aan de Breek

-

Hotel A10

Regionale overleggen
-

Bank Nederlandse Gemeente

-

Dimpact

-

MRA ZAWA economie

Wethouder Elfferich:
Portefeuille
-

Ruimtelijke Ordening

-

Grondzaken, Bouwzaken en Wonen

-

Mobiliteit, onderhoud, wegen, water en riolering
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Projecten
-

Nieuwe Gouw

-

‘t Lint

Regionale overleggen
-

Recreatieschap ’t Twiske-Waterland

-

Vervoerregio

-

MRA ZAWA wonen en ruimte

Vastgesteld in de vergadering van 28 januari 2020.

Dennis Straat
burgemeester

Sabine van Geffen
secretaris
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