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1

Opening / mededelingen / actualiteiten
Corona situatie stabiel, maar blijvend zorgelijk. Geen grote stijging op dit
moment, druk op de zorg onverminderd hoog. Wel 6e overlijden te betreuren
in Landsmeer.

2

Besluitenlijst B&W openbaar d.d. 30 maart 2021
Vastgesteld.

3

Uitnodigingen
-

4

5

Ingekomen stukken openbaar
-

VNG Lbr. 021/20

-

Bestuurlijke nieuwsbrief coronavirus, nummer 12

-

Terinzagelegging ontwerp waterschapsverordening

-

Nieuws uit B&W Amsterdam week 13

-

Informatiebrief verstedelijkingsstrategie en bijlage bij de brief

-

Bestuurlijke nieuwsbrief coronavirus, nummer 13

Beantwoording brieven Wijkpark (omwonenden en Landslake Lions)
De brief van de bewoners van Nijenrode en de brief van de Landslake Lions te
beantwoorden conform de bijgevoegde brieven.

6

Beslissing op bezwaar Drakenstein 33
Het bezwaarschrift ontvankelijk en gegrond te verklaren en het bestreden
besluit d.d. 4 februari 2021 te herroepen en de omgevingsvergunning
OV2015026 in stand te laten

7

Geheimhoudingsprotocol Landsmeer 2021
In te stemmen met het 'geheimhoudingsprotocol gemeente Landsmeer 2021'.
Het geheimhoudingsprotocol ter vaststelling voor te leggen aan de
gemeenteraad.

8

Leerplichtverslag 2019-2020
1. Bijgaand jaarverslag leerplicht Landsmeer 2019-2020 vast te stellen;
2. Het verslag ter informatie aan te bieden aan de Raad, conform art. 25 lid 1
van de Leerplichtwet, vergezeld van bijgevoegde raadsinformatiebrief

9

Ontwerp bestemmingsplan 31-03-2021 Breekoever-Noord
1. De raad voor te stellen het ontwerp bestemmingsplan “Breekoever Fase 3
(noordblok)” in procedure te brengen en het plan vrij te geven voor het
indienen van zienswijzen;
2. De raad voor te stellen dat geen Milieueffectrapportage vereist is voor de
ontwikkeling die mogelijk gemaakt wordt door het ontwerp
bestemmingsplan “Breekoever Fase 3 (noordblok)”, omdat het plan geen
nadelige milieugevolgen heeft.

10

Voorstel voor de versteviging van de MRA samenwerking: Wensen en
bedenkingen
1. Niet in te stemmen met de gezamenlijke zienswijze Zaanstreek-Waterland
op het voorstel van de MRA transitiecommissie ‘een metropool van grote
klasse’
2. De zienswijze van het college van Landsmeer vast te stellen, de
burgemeester krijgt mandaat voor aanpassing van de formulering;
3. De raad voorstellen kennis te nemen van de gezamenlijke zienswijze
Zaanstreek-Waterland en deze niet over te nemen;
4. De raad voorstellen in te stemmen met de zienswijze van het college van
b&w.
5. De deelregio verzoeken de zienswijze van Landsmeer toe te voegen aan de
gezamenlijke reactie.

11

Herinrichting speelplaats Rhijnestein
1. Het definitieve ontwerp herinrichting speelplaats Rhijnestein vast te stellen
2. Het krediet speelplan nr. 031 - herinrichting speelplaats Rhijnestein te
voteren
3. De kosten benodigd voor de toekomstbestendige herinrichting te betalen
uit het krediet Havenzathe fase 1

12

Koersdocument Omgevingsvisie Landsmeer
1. Kennis te nemen van de resultaten van de online enquête zoals opgenomen
in de bijlage van voorliggend voorstel.
2. In te stemmen met het ‘Koersdocument Omgevingsvisie Landsmeer’ zoals
opgenomen in de bijlage van voorliggend voorstel.
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3. Het ‘Koersdocument Omgevingsvisie Landsmeer’ ter bespreking en
vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.
13

Persleiding tussen Den Ilp 100 en Den Ilp 97b
Het krediet 'persleiding tussen Den Ilp 100 – Den Ilp 97b' te voteren

14

RIB Steunpunt Eenzaamheid
Raad informeren over Steunpunt Eenzaamheid

15

Saneringsprogramma 26 woningen aan het Noordeinde en Zuideinde
1. Definitief in te stemmen met het saneringsprogramma voor 26 woningen
aan het Noordeinde en Zuideinde te Landsmeer met het verzoek aan het
ministerie om vaststelling van de geactualiseerde geluidbelastingen als “ten
hoogst toelaatbare waarden” voor deze woningen;
2. Omgevingsdienst IJmond de opdracht te geven te reageren op de
zienswijze die is ingediend op het saneringsprogramma ingediende
zienswijze (conform bijlage B2);
3. Omgevingsdienst IJmond de opdracht te geven het vastgestelde
saneringsprogramma in te dienen bij het Ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat;

16

Zienswijze Kadernota 2022 GGD ZaWa (Zaanstreek-Waterland)
1. In te stemmen met de zienswijze zoals verwoord in bijgevoegde brief op de
kadernota 2022 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD ZaanstreekWaterland.
2. De zienwijze, ter instemming, voor te leggen aan de gemeenteraad.

Vastgesteld in de vergadering van 13 april 2021,

Dennis Straat

Rene Dekker

burgemeester

loco-secretaris
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