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1

Opening / mededelingen / actualiteiten
Stand van zaken Corona besproken.
-

2

Percentage besmettingen in Landsmeer is relatief laag.

Besluitenlijsten openbaar van college B&W d.d. 9 juni 2020 (23) en 11 juni
2020 (23 A)
1. Vastgesteld.

3

Uitnodigingen

4

Bestuurlijke Toekomst, conceptbrief verzoek tot bijstand Provincie
1. In te stemmen met de brief ‘verzoek tot gesprek met de Provincie’ en deze
te verzenden aan de Provincie.
2. Een kopie van de brief aan de Provincie te kennisname te verzenden naar de
raad

5

MRA ontwikkelkader verblijfsaccommodaties
1. Bij besluitvorming rondom de toevoeging van verblijfsaccommodaties het
MRA ontwikkelkader verblijfsaccommodaties als regionaal
afstemmingsinstrument in het kader van de ladder van duurzame
verstedelijking in te zetten.

6

Verlenen vergunning voor het vervangen en verplaatsen van de bestaande brug
aan de Van Beekstraat 252
1. Medewerking te verlenen door middel van een afwijking van het
bestemmingsplan ex. Artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1° Wabo.
2. Een omgevingsvergunning te verlenen;
3. Een planschadeovereenkomst te sluiten met de aanvrager.

7

Verlenen vergunning voor isoleren van de woning aan De Gouwe 5
(OV2020042)
1. Medewerking te verlenen door middel van een afwijking van het
bestemmingsplan ex. Artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2° Wabo;
2. Omgevingsvergunning te verlenen;
3. Een planschadeovereenkomst te sluiten met de aanvrager;

8

Leges en huur inzake tijdelijke terrassen horeca
1. De bijgevoegde “nadere regels met betrekking tot de heffing en de
invordering van de leges” vast te stellen.
2. De huur voor de in gebruik genomen openbare grond ten behoeve van het
exploiteren van een verruimde terras in de periode 1 juni 2020 t/m 1
november 2020 vast te stellen
op € 0,- per m2 per maand.

9

Verlenging verruiming openingstijden burgerzaken en opdracht onderzoeken
structurele uitbreiding van de openingstijden burgerzaken
1. Tot 1 september 2020 de openingstijden voor burgerzakenbalie te koppelen
aan de reguliere openingstijden én alleen op afspraak te blijven werken.
2. De donderdagavond openstelling weer in te voeren na 1 september 2020.
3. Opdracht te geven aan de Teammanager Publiekscontacten, Vergunningen
en Handhaving om te onderzoeken of het haalbaar is binnen de bestaande
formatie om de verruiming van de openingstijden voor burgerzaken na 1
september 2020 voort te zetten.

10

RIB Parkeernota
1. akkoord te gaan met de bestuurlijke opdracht voor de Parkeernota.
2. de raad te informeren via een RIB over proces en planning van de
Parkeernota.

Vastgesteld in de vergadering van 23 juni 2020,

Dennis Straat

Sabine van Geffen
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