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Opening / mededelingen / actualiteiten
Corona update bestuurlijke aandacht college.
-

-

-

Enkele incidenten van bijeenkomsten waargenomen door BOA.
Jeugdoverlast / samenscholing zonder goed rekening te houden met
richtlijnen RIVM;
Matregelen op de werf genomen;
Openingstijden loket beperkt en op afspraak;
Geen ophalen oud papier meer;
Financiën: extra kosten worden in kaart gehouden;
Koningsdag in Landsmeer is afgelast;
4/5 mei moeten we nog uitzoeken hoe we dit verder willen uitvoeren.
Engelsen komen niet;
Markt gaat door met alleen “food”kramen en de bloemenkraam en de
kramen worden verder uit elkaar gezet;
Drukte Twiske; met name in het weekeinde (vooral bij parkeerterreinen
en fietsend vanuit Amsterdam via het Luyendijkje). Voorzorgsmaatregelen handhaving zijn besproken in RBT maandag;
Zorgverleners: na sluiting verpleeghuizen idee om kaartjes te sturen,
evt gebak/bloemen;
Scholen en kinderopvang. Bestuurlijke aandacht over hoe het gaat. Kort
werkbezoek op enkele locaties;
Ondernemers. Maandag heeft burgemeester rondje met BOA gemaakt,
ook langs ondernemers/winkeliers/restaurants. Verdere bestuurlijke
aandacht voor hen door portefeuillehouder en burgemeester;
Overige groepen bespreken (ZZP-ers, Adriaan Goede, verenigingen, ...)
belasting maatregelen - regionale inventarisatie;
Voorstel aan raad is dat BOT sessies niet door gaan en
raadsvergaderingen /BO sessies te minimaliseren;
Collegevergaderingen digitaal opzetten.

Er komt een collegevoorstel over hoe we beleidslijn aanhouden m.b.t.
doorbetalen aanbieders / subsidieontvangers ook al kunnen zij (mogelijk) niet
meer aan alle voorwaarden (prestatieafspraken) voldoen. + RIB.
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Besluitenlijst van 17 maart 2020 (nr. 11) en besluitenlijst van 19 maart 2020
•
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Vastgesteld.

Uitnodigingen
- Nieuwe datum concert Osiris trio.
- MRA Congres 2020 wordt uitgesteld.

Lijst maken van evenementen die de komende tijd niet doorgaan en deze
publiceren op onze website.
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Verzoek tot aankoop gemeentegrond grenzend aan Van Beekstraat 52
1. Het stuk gemeentegrond van 19,9 m² grenzend aan Van Beekstraat 52,
kadastraal bekend sectie D nummer 3082 (ged.) te verkopen.
De overdrachtskosten zijn voor de koper.
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Het mogelijk maken van bed & breakfast in een woning op het adres van
Beekstraat 298 (OV2020006) voor een periode van 9 jaar (tijdelijk)
1. Medewerking te verlenen door middel van een afwijking van het
bestemmingsplan ex. Artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2° Wabo;
2. Een omgevingsvergunning te verlenen voor een termijn van 9 jaar;
3. Een planschadeovereenkomst te sluiten met de aanvrager.
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Benoeming en ontslag van commissieleden Welstandscommissie Laag Holland
1. De raad voor te stellen akkoord te gaan met het verlenen van ontslag aan
mevrouw ir. W. van Duijn als lid van de Welstandscommissie Laag per 1
maart 2020, en haar te bedanken voor haar bewezen diensten de afgelopen
6 jaar.
2. De raad voor te stellen akkoord te gaan met de benoeming van mevrouw
ir. B. van Buiten als lid van de Welstandscommissie Laag Holland met
terugwerkende kracht per 1 maart 2020 tot 1 maart 2023, met dien
verstande dat de inwerkingtreding van de Omgevingswet consequenties
kan hebben voor de duur van het lidmaatschap.
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Grondprijzen 2020 voor verkoop/verhuur van grond (openbare ruimte)
Grondprijzen 2020 conform het Grondprijsbeleid 2008 en Gronduitgifte- en
grondprijzenbeleidsnota 2016 als volgt vast te stellen.
1. Voor de eerste 50 m² € 388,00 per m².
2. Voor de tweede 50 m² € 259,00 per m².
3. Van grond met een oppervlakte van meer dan 100 m² wordt de grondprijs
door middel van taxatie vastgesteld.
4. Verhuurprijs € 19,40 per m².
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Regeling briefadres gemeente Landsmeer 2020
1. De Regeling briefadres gemeente Landsmeer 2020 vast te stellen.
2. De teammanager Publiekscontacten, Vergunningen en Handhaving
mandaat te verlenen voor het nemen van een besluit op grond van artikel 7
van de Regeling briefadres gemeente Landsmeer 2020. Dit mandaat dient
opgenomen te worden in het mandaatregister 2020.
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Aanvullend krediet project “2105 asfalteren IJdoornlaan”
1. In te stemmen om eenmalig af te wijken van het aanbestedingsbeleid.
2. De raad te adviseren het krediet voor het project “2105 asfalteren
IJdoornlaan” te verhogen naar € 1.288.000,--.
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Aanwijzing vertegenwoordiging AB Twiske-Waterland
1. de gemeenteraad voor te stellen wethouder Heinrich aan te wijzen als lid
van het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling
Twiske-Waterland.
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Aanwijzingsbesluit toezichthouder / BOA
1. in te stemmen met de tijdelijke inhuur van twee toezichthouders en de
kosten mee te nemen bij de BERAPII.
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Opschorten handhaving inrijverbod
1. de handhaving van het inrijverbod in Den Ilp en Purmerland op te schorten
tot 6 april.
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Rondvraag
-

Vastgesteld in de b&w vergadering van 31 maart 2020

Dennis Straat

Sabine van Geffen

burgemeester

secretaris
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