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Opening / mededelingen / actualiteiten
- In regionaal bestuurlijk overleg over corona is vastgesteld dat, in navolging
van Zaanstad, alle gemeenten ruimte geven aan cultuurlessen tot en met 17
jaar, gezien de kwetsbaarheid van deze groep. Ondanks twijfel over de
regelgeving gaat Landsmeer hierin mee.
- De burgemeester gaat in gesprek met omwonenden en Landslake Lions over
de inrichting van het basketbalveld in het wijkpark. Er wordt aangifte van
vernieling gedaan. Het college stelt een budget van max €5.500,- beschikbaar
voor aanpassingen aan borden en belijning.
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Besluitenlijst B&W openbaar d.d. 13 april 2021
1. Vastgesteld.
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Uitnodigingen
-
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Ingekomen stukken openbaar
1. MRA Raads- en Statenleden Bericht' (maandelijks) - 13 april 2021
2. Nieuws uit B en W Amsterdam week 15
3. 20210415_nieuwsledenbrief-coronacris-nr-29
4. 20210415_ledenbrief_aanjaagteam-digitale-toegankelijkheid
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Besluit last onder dwangsom Noordeinde 160
Akkoord te gaan met het besluit last onder dwangsom voor het perceel
Noordeinde 160 te Landsmeer en deze te ondertekenen.
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Eenmalige subsidie muziekvereniging Amicitia
Op grond van art.7 lid g van de ASV Landsmeer de eenmalige subsidieaanvraag
van muziekvereniging Amicitia af te wijzen.
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Regionale Energiestrategie Noord-Holland Zuid
De RES 1.0 NHZ als resultaat uit het regionale proces ter vaststelling aan de
raad voor te leggen. Met als belangrijkste punten:

- De ambitie van de regio Noord-Holland Zuid van 2,7 TWh als uitgangspunt te
hanteren voor opwek in 2030 in de regio Noord-Holland Zuid, en daarmee bij
te dragen aan de landelijke opgave van 35 TWH hernieuwbare energie in 2030.
- De kaart met globale zoekgebieden voor opwek van grootschalige wind- en
zonne-energie daarvoor als uitgangspunt te hanteren.
De uitkomsten van de RES 1.0, die effect hebben op gemeente Landsmeer,
door de raad mee te laten nemen bij de uitwerking van de
uitvoeringsinstrumenten voor omgevingsbeleid.
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Interne klachtenprocedure 2021
1. De interne klachtenprocedure 2015 in te trekken
2. de interne klachtenprocedure 2021 vast te stellen
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Afwijkingsbevoegdheid nieuwe overeenkomst multifunctionele printers
1. Af te wijken van het aanbestedingsbeleid en onderhands gunnen op
basis van proportionaliteit.
2. In stemmen met een nieuw contract met de huidige leverancier Canon.
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Voortzetten intergemeentelijke samenwerking coronacrisis 1 mei - 31
december 2021
1. in te stemmen met het voortzetten van de intergemeentelijke samenwerking
ten behoeve van de coronacrises (na 1 mei) tot en met 31 december 2021 of
tot zoveel eerder als de crises afschalen mogelijk maakt;
2.in te stemmen met het vormgeven van deze samenwerking conform de
afspraken vastgesteld in het Algemeen Bestuur VrZW d.d. 27 november 2020
ten aanzien van de wijze van bemensing (door middel van eigen personeel én
inhuur) en kostenverdeling (naar rato van inwonersaantal door de acht
gemeenten);
3.in te stemmen met het benutten van de post onvoorzien ter dekking van de
kosten à €24.552,-.
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Jaarverslagen Informatiebeveiliging en Gegevensbescherming 2020
1. In te stemmen met het jaarverslag Informatiebeveiliging 2020;
2. In te stemmen met het jaarverslag Bescherming Persoonsgegevens 2020;
3. Beide stukken onder geheimhouding aan te bieden aan de raad;
4. Op basis van art. 25 lid 2 Gemeentewet geheimhouding op te leggen
omtrent de inhoud van dit voorstel en de lijst met bijlagen zoals opgenomen
bij dit voorstel. De motivering hiervoor is economisch en financieel van aard,
op grond van art.10 lid 2b Wob.
5. Aan de raad voor te stellen deze geheimhouding te bekrachtigen in zijn
eerstvolgende vergadering op grond van artikel 25 lid 3 Gemeentewet en de
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raad te verzoeken om vooraf met het college te overleggen indien de raad
voornemens is de geheimhouding niet te bekrachtigen.
6. De geheimhouding op te leggen tot 20 april 2026.

Vastgesteld in de vergadering van 27 april 2021,

Dennis Straat

Rene Dekker

burgemeester

loco-secretaris
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