Besluitenlijst college van burgemeester en
wethouders - OPENBAAR
Datum

11-05-2021

Nummer

19

Voorzitter

Dennis D. Straat

Aanwezig

Dennis Straat, Mandy Elfferich, Erik Heinrich, Rene Dekker

1

Opening / mededelingen / actualiteiten
Corona: besmettingen in Landsmeer schommelen weer rond de 30 per week.
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Besluitenlijst B&W openbaar d.d. 4 mei 2021
1.
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Vastgesteld.

Uitnodigingen
1. Uitnodiging extra MRA Regiegroep -aangepast voorstel Transitiecommissie,
wethouder Elfferich neemt op 21 mei deel aan deze vergadering
2. Uitnodiging van GS voor digitale vergadering op 1 juni met college’s uit de
regio. College Landsmeer is voorstander om vergadering te laten doorgaan.
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Ingekomen stukken openbaar
•

VNG Lbr. 21/032

•

VNG Lbr. 21/033

Aanschaf cameraregistratiesysteem voor de raadzaal en afwijking van het
inkoopbeleid
Geen meervoudige aanbesteding te starten voor de aanschaf van camera’s in
de raadzaal, maar deze enkelvoudig onderhands te gunnen aan Jacott
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Financiële stukken Twiske-Waterland
1. Kennis te nemen van de conceptbegroting 2022 / jaarstukken 2020
(jaarrekening 2020, begrotingswijziging 2021 en programmabegroting
2022) van het Recreatieschap Twiske-Waterland.
2. In te stemmen met de zienwijze brief (bijlage) financiële stukken en deze
ter instemming voor te leggen aan de gemeenteraad.
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Zienswijze Begroting 2022, Jaarstukken 2020, Beleidsplan 2021-2024 en
Regionaal risicoprofiel 2021-2024 van de Veiligheidsregio ZaanstreekWaterland
1. Kennis te nemen van de conceptbegroting 2022 Veiligheidsregio/
jaarrekening 2020 op grond van de gemeenschappelijke regeling
Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
2. In te stemmen met de zienwijze brief (bijlage) begroting Veiligheidsregio
en deze ter instemming voor te leggen aan de gemeenteraad.
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Begroting 2022 Waterlands Archief
1. Kennis te nemen van de conceptbegroting 2022/ jaarverslag 2020 en het
Uitvoeringsplan 2022-2025 van het Waterlands Archief (WA).
2. In te stemmen met de zienswijze brief (bijlage) conceptbegroting
2022/jaarstukken 2020 en deze ter instemming voor te leggen aan de
gemeenteraad
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Huisvestingsverordening gemeente Landsmeer 2021 t.b.v. regionale
woonruimteverdeling
1. in te stemmen met de Huisvestingsverordening gemeente Landsmeer 2021
2. de raad voor te stellen om te besluiten: de Huisvestingsverordening
gemeente Landsmeer 2020 in te trekken en de Huisvestingsverordening
gemeente Landsmeer 2021 vast te stellen
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Medische advisering
Instemmen met verlenen mandaat aan gemeente Purmerend inzake de
aanbestedingsprocedure medische advisering (door ondertekening mandaaten machtigingsbesluit).
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Beleidsplan Afval en Grondstoffen 2021-2026
De gemeenteraad voor te stellen het Beleidsplan Afval en Grondstoffen 20212026 vast te stellen
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Conceptbegroting 2022, concept jaarverslag 2020 en concept jaarstukken
2020 OD IJmond
1. Kennis te nemen van de conceptbegroting 2022, de jaarstukken 2020 en
het concept jaarverslag 2020 van de Omgevingsdienst IJmond
2. In te stemmen met de zienwijze brief (bijlage) begroting 2022
Omgevingsdienst IJmond en deze ter instemming voor te leggen aan de
gemeenteraad
3. Als bijdrage voor 2022 van de gemeente Landsmeer aan de
Omgevingsdienst een bedrag te begroten van € 84.665,-;
Pagina 2

13

Jaarstukken VRA 2020
1. Kennis te nemen van de Concept Jaarstukken 2020 en de kaderbrief VRA
2022 van de Vervoerregio Amsterdam
2. In te stemmen met de zienwijze brief (bijlage 4) Concept Jaarstukken 2020
en deze ter instemming voor te leggen aan de gemeenteraad
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Vaststellen omgevingsvergunning bedrijfswoning Kanaaldijk 40A
1. de gemeenteraad te verzoeken een verklaring van geen bedenkingen af te
geven;
2. de ‘Nota beantwoording zienswijzen Kanaaldijk 40A’ vast te stellen;
3. onder voorwaarde dat de gemeenteraad een verklaring van geen
bedenkingen geeft, de omgevingsvergunning voor de bouw van een
bedrijfswoning aan de Kanaaldijk 40A te verlenen.
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Beantwoording art 47 vragen GL Bomen werf Violierweg
In te stemmen met de beantwoording art 47 GL Bomenonderhoud werf
Violierweg en deze met de raad te delen
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Jaarrekening 2020
1. de jaarstukken 2020 ter vaststelling aan te bieden aan de raad.
2. De raad te verzoeken:
•

het resultaat van de jaarrekening vast te stellen op € 1.547k nadelig;

•

conform voorstel resultaatbestemming het niet bestede budget in 2021
weer beschikbaar te stellen voor een bedrag van € 70k;

•

conform het voorstel mutatie reserve Mobiliteit €25k van het niet
bestede deel van de reserve te reserveren voor de parkeernota 20212025;

•

het totaal van het rekeningresultaat en de resultaatbestemming ad €
1.617K te onttrekken aan de algemene reserve.

3. portefeuillehouder Financiën te mandateren om tekstuele wijzigingen in de
jaarrekening 2020 door te voeren, voordat de raad de jaarrekening vaststelt.

Vastgesteld in de vergadering van 18 mei 2021,

Mandy Elfferich

Rene Dekker

loco-burgemeester

loco-secretaris
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