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Opening / mededelingen / actualiteiten
Corona update

- Grootschalig testen gestart. Landelijk telefoonnummer om aan te melden. Na
opstartproblemen loopt het goed. Aantal mensen nog lager dan capaciteit.
Eerste resultaten nog niet bekend (mogelijk volgende week).
- Brief ministerie van VWS ontvangen over Corona maatregelen en
demonstraties (doel: 1,5 meter afstand houden). Sluit aan bij de landelijke
discussie hierover.
- Consultatie over de tijdelijke wet: reactie VNG en VeiligheidsBeraad.
Discussie over regionale regievoering vs. lokaal maatwerk. Daarnaast vraagstuk
hoe verschillende wetten zich tot elkaar verhouden (WPG, Wet VR's en tijdelijke
wet Covid-19).
- ROT en RBT structuur wordt aangepast/afgebouwd qua structuur en
frequentie. Voorstel volgt.
- Aandacht gevraagd voor arbeidsmigranten in regio ZaWa.
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Besluitenlijst openbaar college B&W van 2 juni 2020 (nr. 22)
1. Vastgesteld.
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Uitnodigingen
- Uitnodiging haringparty op 12-6
- Uitnodiging Online Week van het Wonen in Noord-Holland
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Invoeren bodycams voor Boa’s
1. De boa’s te voorzien van een bodycam.
2. Het Uitwerkingsbesluit en protocol bodycams gemeente Landsmeer 2020
vast te stellen.

3. Het formulier “recht op inzage beelden bodycam” vast te stellen.
4. Mandaat te verlenen aan de Teammanager Publiekscontacten, Vergunningen
en Handhaving om te beslissen op een verzoek tot inzage van de beelden
bodycam.
5. De raad te informeren via bijgevoegd raadsinformatiebrief bodycams.
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Verlenen vergunning voor terras aan Nieuwe Gouw 18 - 20
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;
3. Een planschadeovereenkomst te sluiten met de aanvrager.
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Vraag Art. 47 Lokaal Landsmeer “instellen blauwe zone”
1. De bijgevoegde schriftelijke reactie op de ingediende vraag Art.47 over de
blauwe zone, te verzenden naar de gemeenteraad.
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Jaarstukken 2019 Vervoerregio Amsterdam
1. De gemeenteraad voor te stellen kennis te nemen van de Jaarstukken van
de Vervoerregio Amsterdam en dit te verwoorden in de bijgevoegde
concept zienswijze.
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Perspectiefnota 2021
1. Instemmen met de Perspectiefnota 2021 met daarin opgenomen:
a. het financieel perspectief voor 2021 tot en met 2024;
b. de kaders (parameters) voor de Programmabegroting 2021;
c. nadere onderzoeksvoorstellen om te komen tot een sluitende begroting.
2. Instemmen om de Perspectiefnota 2021 ter vaststelling voor te leggen aan
de raad.
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Berap 1 - 2020
1.

Instemmen met de Perspectiefnota 2021 met daarin opgenomen:
a. het financieel perspectief voor 2021 tot en met 2024;
b. de kaders (parameters) voor de Programmabegroting 2021;
c. nadere onderzoeksvoorstellen om te komen tot een sluitende begroting.

2.

Instemmen om de Perspectiefnota 2021 ter vaststelling voor te leggen aan
de raad.
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Rondvraag

Facebook live. Niet gelukt vorige week. College besluit om dit niet meer te
doen.
Vastgesteld in de vergadering van 16 juni 2020,

Dennis Straat

Sabine van Geffen

burgemeester

secretaris
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