Besluitenlijst college van burgemeester en
wethouders - openbaar
Datum

31-03-2020

Nummer

14

Voorzitter

Burgemeester Straat

Aanwezig

Dennis Straat, Mandy Elfferich, Erik Heinrich, Sabine van Geffen

1

Opening / mededelingen / actualiteiten

Besluit
Corona update, onderwerpen:

Besproken bezoeken / telefoontjes in de gemeente: scholen, zorg, Adriaan
Goede, markt. Noodverordening besproken. Voorschot Tozo vanuit het rijk
ontvangen. Besproken hoe het op de Werf, Twiske, restaurants, kappers e.d.
gaat. Tijdelijk probleem handhavingscapaciteit aangegeven. Samenscholing
besproken.
2

Besluitenlijst college B&W openbaar d.d. 24-3-2020 (13) en 27-3-2020 (13a)
1. Vastgesteld.
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Uitnodigingen
- Info m.b.t. uitnodiging installatie burgemeester Michel - de Jong 14 april
2020. Wordt uitgesteld.
- Annulering Dorpenfestival vanwege het Coronavirus
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Beantwoording vraag Lokaal Landsmeer loden waterleidingen
1. In te stemmen met voorgestelde beantwoording op de vraag van Lokaal
Landsmeer over loden waterleidingen
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Noodmaatregelen ondernemers
1. in te stemmen met het treffen van de volgende lokale maatregelen voor
ondernemers:
a. Uitstel van betaling gemeentelijke belastingen (onroerende zaakbelasting,
rioolheffing, afvalstoffenheffing, BIZ-heffing, toeristenbelasting)
b. Treffen betalingsregelingen
c. Geen aanmanings- en invorderingstrajecten starten
d. Versnelde betaling facturen

e. Overige maatregelen
2. In te stemmen met het oprichten van een werkgroep binnen de gemeente
die zich specifiek bezig gaat houden met de coördinatie en uitvoering van de
noodmaatregelen.
6

Principeverzoek Dorpsstraat 54 (Het Grote Huis)
1. In te stemmen met het definitieve plan voor de realisatie van 8
appartementen in ‘Het Grote Huis’ gesitueerd op perceel Dorpsstraat 54.
2. In te stemmen met de brief gericht aan de initiatiefnemer van Dorpsstraat
54

7

RIB n.a.v. wens bomen langs de A10
1. In te stemmen met het versturen van de RIB over proces t.a.v. bomen langs
de A10.
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RIB: Uitstel verlenen verklaring van geen bedenkingen aanvraag Van Beekstraat
89A
1. In te stemmen met de RIB ‘Uitstel aanvraag Van Beekstraat 89A’ en de RIB te
verzenden naar de raad.
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