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1

Opening / mededelingen / actualiteiten
Aantal Covid besmettingen stabiel rond de 30 - Druk op de zorg neemt verder
toe. Ziekenhuizen bereiken maximale capaciteit.
- Koningsdag en 5 mei gaan definitief niet door; Over 4 mei vindt nog overleg
plaats om af te stemmen binnen de regio, alvorens te besluiten.

2

Besluitenlijst B&W openbaar d.d. 23 maart 2021

3

Uitnodigingen
-

4

Ingekomen stukken openbaar
1. Nieuws uit B&W Amsterdam week 12
2. Zienswijze terras aan de Breek
3. Column hr. vd Werf - Hard gaat 'ie - Winter 2020
4. VNG Lbr. 21/021
5. 20210325_nieuwsledenbrief-coronacrisis-nr-28

5

Beantwoording art 47 vragen VVD - Inval kantine ICL hal
De bijgevoegde antwoorden op de gestelde raadsvragen aan te bieden aan de
raad.

6

beleidsregels Bbz 2020
Instemmen met de beleidsregels Bbz 2020 Besluit bijstandsverlening
zelfstandigen 2020 gemeente Landsmeer.

7

besluit last onder dwangsom Den Ilp 85
Handhavend op te treden door aan de eigenaren van de percelen gelegen te
Den Ilp 85 Den Ilp, kadastraal bekend als gemeente Landsmeer, sectie M met
nummers 1055, 1054 en 1053, de last op te leggen om binnen een termijn van

vier weken de container met de afmeting van ca. 6.00 X 2.40 m, thans
aanwezig op het kadastrale perceel M1055, te verwijderen en verwijderd te
houden (Verplaatsen naar kadastraal percelen M1054 of M1053 is eveneens
niet toegestaan) onder oplegging van een dwangsom van € 10.000 ineens.
8

Straatnaam en nummering Dorpsstraat 60 (van Acker)
1. de straatnaam “Olympiahof” en bijbehorende huisnummers 1 t/m 32 aan de
32 appartementen aan Dorpsstraat 60 toe te kennen

9

nieuwe indeling wijken en buurten Landsmeer
1. De gemeente Landsmeer in te delen in tien buurten (Bijlage B3) en de
bestaande wijkindeling te handhaven (Bijlage B1).
2. De naamgeving nieuwe buurten vast te stellen conform bijlage B3;
3. De bestaande indeling buurten, zoals aangegeven in de bijlage B2, in te
trekken (contouren en namen).

10

Procedureregeling functiebeschrijven en functiewaarderen (HR21)
1. In te stemmen met de procedureregeling functiebeschrijving en
functiewaardering gemeente Landsmeer
2. Vaststellen van de stappen om te komen tot een taaktypering, welke
(uitsluitend)
gelden bij de huidige vernieuwing van het functiehuis

11

Samenwerkingsovereenkomst met Stichting Buurtgezinnen in Landsmeer
In te stemmen met de voorgestelde raadsinformatiebrief en deze ter
kennisname te versturen aan de raad.

Vastgesteld in de vergadering van 6 april 2021,

Dennis Straat

Rene Dekker
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