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Opening / mededelingen / actualiteiten
Update Corona
Twiske:

- Zaterdag drukte bij Twiske Haven, incident met een groep jongeren en bij
afhaallocatie drukte op het terras. Aan de Landsmeerse kant rustig.
- Zondag: afsluiten 4 parkeerterreinen: 22 bekeuringen fout parkeren. Voor de
rest rustig gebleven.
- Luyendijkje zondag drukker. Houden we deze week in de gaten. Eventueel
afsluiten.
- Afsluiting parkeerterreinen wordt doorgezet tot en met tweede paasdag .
Rustig beeld horeca en overige bedrijven:

- Verkoop alcoholhoudende drank bij horeca (meenemen) wordt op
gehandhaafd (OD IJmond).
- Markt loopt goed, rustiger dan vorige keer.
Jeugd:

- Jeugdoverlast: brief met laatste waarschuwing.
- Strenger worden op handhaven jeugd die voetballen: bekeuren.
Tweede overlijden aan Corona in gemeente Landsmeer.
Werf:

- Drukte neemt toe. Verkeersregelaars ingehuurd.
- Veiligheid op de weg lijkt nu controleerbaar.
Raad informeren:

- Brief met update uit ambtelijke organisatie wordt voorbereid. Voorstel om te
bespreken: we plannen een digitale bijeenkomst met de gemeenteraad
(informatief met bestuurders) om stand van zaken door te nemen en vragen te
beantwoorden.
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Besluitenlijst openbaar van college B en W d.d. 31 maart 2020 (nr. 14)
1. Vastgesteld.
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Uitnodigingen
- Opening digitaal portaal Hoge Raad
- SVDC twee bijeenkomsten crisisbeheersing
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Anterieure overeenkomst project Den Ilp 180B
1. De anterieure overeenkomst aanbieden aan de gemeenteraad om daarmee
de gemeenteraad de mogelijkheid te bieden, wensen en bedenkingen te
uiten, conform artikel 160 en 169 van de Gemeentewet.
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Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Landsmeer 2020
1. de raad voor te stellen:
A. de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Landsmeer 2019,
vastgesteld op 28 maart 2019, in te trekken;
B. de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Landsmeer 2020,
vast te stellen.
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Besluit op bezwaar tegen vergunning Dorpsstraat 38
1. Akkoord te gaan met het besluit op bezwaar.

7

Zienswijze Omgevingsverordening Noord-Holland 2020
1.

In te stemmen met bijgevoegde zienswijze en na akkoord te verzenden
naar de provincie Noord-Holland.
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Cultuur in Landsmeer
1. In te stemmen met de cultuurvisie en het instellen van een cultuurplatform.
2. De raad voor te stellen in te stemmen met de cultuurvisie en het instellen
van een cultuurplatform.
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Reactie Motie Vreemd van Lokaal Landsmeer “invaliden parkeerplaats Nieuwe
Gouw”
1. De bijgevoegde schriftelijke reactie op de ingediende motie vreemd, over
een invalideparkeerplaats bij winkelcentrum Nieuwe Gouw, te verzenden
naar de gemeenteraad.
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Vaststelling bestemmingsplan Partiële herziening het Lint 2015
1. De gemeenteraad voor te stellen om bestemmingsplan Partiële Herziening
Het Lint 2015, als vervat in planidentificatiecode
NL.IMRO.0415.PHBP0515003001-0401, vast te stellen.
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Rondvraag

De vergadering, agendapunten begroting en jaarrekening van het bestuur
Waterlands archief, zijn op verzoek van de portefeuillehouder besproken. De
collegeleden hebben geen opmerkingen. Verdere afwikkeling vindt plaats door
de portefeuillehouder.
Vastgesteld in de vergadering van 14 april 2020
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