Besluitenlijst college van burgemeester en
wethouders - openbaar
Datum

28-04-2020

Nummer

18

Voorzitter

Burgemeester Dennis Straat

Aanwezig

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

1

Opening / mededelingen / actualiteiten

Weekend is rustig geweest. In ‘t Twiske en anderen plekken probeert iedereen
om afstand te houden.
Programma van 4 mei aangepast vanuit RBT. Willen geen beeld geven van een
bijeenkomst. Dus speech wordt apart opgenomen.
Verzadigingspunt begint te komen, bij ondernemers en inwoners. Men zoekt
naar ruimte.
Zijn bezig om scholen en kinderopvang aan elkaar te koppelen.
Ondernemers gesproken over sportgelegenheden en de problemen die de
ondernemers nu ervaren.
Facebook sessie afgelopen vrijdag was goed verlopen, maar iets minder animo.
Volgende keer goed naar tijdstip kijken en dan ook juiste moment kiezen n.a.v.
versoepelde maatregelen.
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Verslag college B&W d.d. 21 april 2020 Openbaar (nr. 17)
1. Vastgesteld.
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Uitnodigingen
-
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Structureel budget informatievoorziening en privacy
1. In te stemmen met de prioriteit van het gevraagde budget.
2. In te stemmen met maken van extra kosten Information Security
Management System (ISMS) i.v.m. de noodzaak van dit systeem.
3. In te stemmen met de integrale afweging van dit budget bij BERAP I.
4. In te stemmen met de jaarlijkse indexering van dit budget.
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Uitkomst enquête medewerkers varianten Bestuurlijke Toekomst
1. Kennis te nemen van de uitkomst van de onder de medewerkers gehouden
enquête over de verschillende varianten Bestuurlijke Toekomst Landsmeer.

2. In te stemmen met de raadsinformatiebrief “uitkomst enquête (Poll) BT
medewerkers” en deze te verzenden naar de gemeenteraad, inclusief
bijbehorende bijlagen.
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Raadsinformatiebrief Veilig thuis
In te stemmen met de raadsinformatiebrief en de raadsinformatiebrief over
Veilig thuis te verzenden naar de raad.
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Aanwijzingsbesluit tijdelijke verruiming openingstijden supermarkten
In verband met de coronamaatregelen wijst het college op grond van artikel 4
van de Winkeltijdenverordening 2014, tijdelijk ruimere openingstijden aan voor
supermarkten op:
de zondagen 3 mei, 10 mei, 17 mei 2020 van 9:00u tot 19:00u.
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Doorontwikkeling regionale social return on investment uitvoering 2020
1. Akkoord te gaan met de regionale ‘Beleidsnotitie social return on
investment Zaanstreek- Waterland 2020’ sinds 30 maart inhoudende
regionaal geharmoniseerd SROI beleid aangepast aan de actuele
arbeidsmarktsituatie.
2. Akkoord te gaan met het regionale ‘Uitvoeringsprotocol social return on
investment Zaanstreek-Waterland 2020’ sinds 30 maart inhoudende een
actualisering van de regionale uitvoeringsafspraken voor de
invullingsmogelijkheden van de SROI verplichtingen door opdrachtnemers
van de gemeenten
3. Akkoord te gaan met het intrekken van de bestaande regionale
‘Beleidsnotitie en ‘Uitvoeringsprotocol’ sinds 30 maart 2020.
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Machtigingsbesluit en de dienstverleningsovereenkomst (DVO) Wet verplichte
ggz (Wvggz) tussen de gemeente Landsmeer en GGD Zaanstreek -Waterland
1. Het aangaan van een DVO Wvggz tussen de gemeente Landsmeer en de
GGD Zaanstreek Waterland. De DVO met terugwerkende kracht in te laten
gaan vanaf 1 januari 2020, voor een periode van zes maanden;
2. Akkoord te gaan met de activiteiten- en kostenbegroting in de DVO onder
voorwaarde dat deze worden herijkt op basis van de werkelijke aantallen
meldingen en onderzoeken en de werkelijke kosten die de GGD ZW maakt
als gevolg van de DVO;
3. Akkoord te gaan met de mogelijkheid om de DVO driemaal met zes
maanden te verlengen tot een maximale periode van twee jaar, hierbij zal
de kostenverdeling worden herzien wanneer niet alle gemeenten besluiten
te verlengen;

Pagina 2

4. Akkoord te gaan om bij verlenging aanpassingen te doen die zijn
opgenomen in het afsprakenregister;
5. Het verlenen van machtiging aan Khonraad B.V. voor de uitvoering van de
hoorplicht in het kader van de Wvggz en het verlenen van machtiging aan
GGD Zaanstreek Waterland voor de uitvoering van het meldpunt en het
verkennend onderzoek in het kader van de Wvggz;
6. In te stemmen met het machtigingsbesluit en deze met terugwerkende
kracht per 01-01-2020 vast te stellen;
7. Af te wijken van het inkoopbeleid door gebruik te maken van de algemene
inkoopvoorwaarden van de VNG in plaats van de algemene
inkoopvoorwaarden van de gemeente Landsmeer.
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Vangnetuitkering Participatiewet 2019
1. Kennis te nemen van de set aan voorwaarden die gelden voor een aanvraag
Vangnetuitkering Participatiewet 2019;
2. In te stemmen met het aanvraagformulier Vangnetuitkering Participatiewet
over 2019, met de analyse van het tekort en de verklaring van uw college
dat maatregelen zijn getroffen om tot tekortreductie te komen, en deze te
ondertekenen;
3. Het raadsvoorstel waarin u de raad verzoekt in te stemmen met de juistheid
van de verklaring van het college over de maatregelen om tot
tekortreductie op het budget voor uitkeringen en loonkostensubsidies te
komen, ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad (bij
voorkeur tijdens de vergadering van 4 juni 2020*).
*Voor 15 augustus moet de aanvraag Vangnetuitkering Participatiewet
2019 aangeboden zijn bij de toetsingscommissie.
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Aanwijzing elektrische laadplaats ter hoogte van Stoutenburg 24
Het verkeersbesluit VB2020-003, reservering parkeerplaatsen ten behoeve van
het opladen van het elektrische voertuigen, vast te stellen.
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Aanwijzing elektrische laadplaats ter hoogte van de Gerbrand Katstraat (ter
hoogte van de kruising met de Purmerlanderrijweg)
Het verkeersbesluit VB2020-002, reservering parkeerplaatsen ten behoeve van
het opladen van het elektrische voertuigen, vast te stellen.
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Groot onderhoud voetgangersbruggen 36 & 91 te Landsmeer
Het voteren van een krediet van € 34.000,- excl. BTW, conform de begroting
van 2019/2020.
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Aanwijzingsbesluit toezichthouder / BOA
De in het bijgevoegde aanwijsbesluiten genoemde personen aan te wijzen als
toezichthouder en/of BOA in de periode van 1 mei 2020 tot en met
31 december 2020.
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Rondvraag
-

Vastgesteld in de vergadering van 12 mei 2020

Dennis Straat

Sabine van Geffen

burgemeester

secretaris
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