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Corona update
-

-

2
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Paasdagen zijn goed verlopen. Soms wat drukker maar mensen houden
zich goed aan de regels. Op sommige plekken ook gewoon rustig.
Afsluiting parkeerterreinen werkt goed. Geen auto’s aangetroffen.
Afweging moet gemaakt worden of parkeerterreinen dicht blijven tot en
met 28 april. Besluit volgt.
Afsluiting Luyendijkje voor fietsers uit Amsterdam heeft gewerkt.
Maatregel mogelijk na de Pasen weer opheffen.
Het lijkt erop dat de drukte zich iets verplaatst heeft naar het gebied
rondom het Twiske met fietsers en wandelaars. Vooral eerste Paasdag
was het drukker dan normaal (maar zonder verdere problemen).
Politiecapaciteit op het water is aandachtspunt.
Wel boetes voor 8 mensen die in een boot zaten.
Gesprek met locatiemanager Jonkerhof.
Gesprek met bewoners gehad via Facebook. Veel vragen, ook aandacht
voor de goede dingen die ontstaan.
Na de persconferentie kabinet volgende week, dit nog een keer doen.
Wethouders doen ook mee.
Tijd om een aantal mensen in het zonnetje te zetten, concrete
voorbeelden, wel eerst contact opnemen met deze personen. Namen
worden verzameld via secretariaat.

Vastgesteld.

Uitnodigingen
-
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Verantwoording ENSIA audit 2019
1. De Collegeverklaring ENSIA 2019 inzake Informatiebeveiliging DigiD en
Suwinet vast te stellen.
2. In te stemmen met het concept Assurancerapport ENSIA 2019.
3. In te stemmen met de Letter of Representation (LOR).
4. De gemeentesecretaris te mandateren om de LOR namens het college te
ondertekenen.
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Bestuurlijke zienswijze Landsmeer op Omgevingsverordening NH2020
1. Aan de gemeenteraad voor te leggen om in te stemmen met bijgevoegde
bestuurlijke zienswijze op de Omgevingsverordening NH2020 en deze
namens het college van de gemeente Landsmeer te verzenden naar het
college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland.
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Financiering en verantwoording gecontracteerde zorgaanbieders in het sociaal
domein gedurende de coronacrisis
1. In te stemmen met een soepele beoordeling van de naleving van de
prestatieafspraken van de zorgaanbieders.
2. In te stemmen met voorzetting financiering van de omzet zoals
contractueel is overeengekomen, dan wel een zo goed mogelijke
inschatting daarvan.
3. In te stemmen met het voorstel van ZCN en Munckhoff om 80% van de niet
gereden ritten te bevoorschotten.
4. De bovengenoemde afspraken gelden voor de periode van 1 maart tot in
elk geval 1 juni 2020.
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Gevolgen Corona-maatregelen voor sport,cultuur en welzijn
Instemmen met de volgende maatregelen:
1. Soepele beoordeling van de naleving van de prestatieafspraken van de
diverse instellingen op het gebied van maatschappelijke dienstverlening ,
bij hun verantwoording over 2020 (aangeleverd in het voorjaar van 2021).
2. Bij de beoordeling van de jaarrekening 2020 van diverse instellingen en
verenigingen overwegen of compensatie van gemiste inkomsten nodig is.
3. Evaluatie van de Pilots bij de instellingen voor maatschappelijke
dienstverlening uitstellen en daarmee ook het aanbestedingstraject voor de
pilots met de duur van een half jaar uitstellen.
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Raadsinformatiebrief raadsconsultatie Woonruimteverdeling
1. In te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief over de
raadsconsultatie woonruimteverdeling en deze te verzenden naar de raad.
Pagina 2

9

Collegeagenda 2018-2022, stand van zaken maart 2020
1. de rapportage: Collegeagenda 2018-2022, stand van zaken maart 2020,
vast te stellen.
2. Akkoord te gaan met de bijgevoegde raadsinformatiebrief en deze te
verzenden naar de raad.
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Uitgangspunten voor de selectie van een adviesbureau
1. De gemeenteraad voor te stellen in te stemmen met de uitgangspunten
waarmee richting wordt gegeven aan de selectie van een adviesbureau dat
de Omgevingsvisie voor de gemeente Landsmeer opstelt.
2. Dit besluit te nemen onder voorbehoud van instemming door de
Klankbordgroep Omgevingswet.
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Vaststellen MRA-agenda 2.0
1. De nieuwe MRA-agenda 2.0 vast te stellen.
2. In te stemmen met de gemeenschappelijke slotreactie vanuit de colleges
van de MRA-deelregio Zaanstreek-Waterland (bijlage 6).
3. De raadsinformatiebrief (bijlage 7)‘Nieuwe MRA-agenda 2.0 vastgesteld’ te
verzenden naar de raad.
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Aanwijzingsbesluit tijdelijke verruiming openingstijden supermarkten
1. In verband met de coronamaatregelen wijst het college op grond van artikel
vier van de Winkeltijdenverordening 2014 tijdelijk ruimere openingstijden
aan voor supermarkten op:
a. Koningsdag (27 april) van 9:00u tot 19:00u.
b. De zondagen 19 april en 26 april van 9:00u tot 19:00u.
2. Op 28 april 2020 wordt, a.d.h.v. de persconferentie en de maatregelen
vanuit het rijk, een nieuwe afweging gemaakt in het college over mogelijk
vervolg openingstijden.

13

RIB Lintjesregen, Koningsdag en 4 en 5 mei 2020
In te stemmen met de raadsinformatiebrief over:
1. Lintjesregen, Koningsdag, en 4 en 5 mei activiteiten in 2020
2. Algemene informatie over de gemeente Landsmeer en de coronacrisis

Vastgesteld in de vergadering van 21 april 2020

Dennis Straat

Sabine van Geffen

burgemeester

secretaris
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