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Kompas Regiokrant

24 januari 2012
2003 BR Haarlem. U kunt het verzoek voorlopige voorziening ook
digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.recht
spraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een
elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de
precieze voorwaarden. Informatie: afdeling VROM.

Openbare Vergaderingen
Bezwaarschriftencommissie Landsmeer
Uitgave: 04
Postbus 1, 1120 AA Landsmeer
T: 020 48 77 111
F: 020 48 26 091
E: gemeente@landsmeer.nl
I: www.landsmeer.nl

Openingstijden
Burgerservice
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

09:00 - 12:00 uur
09:00 - 12:00 uur
07:30 - 12:00 uur
09:00 - 12:00 uur
09:00 - 12:00 uur

Receptie
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

09:00 - 16:00 uur
09:00 - 16:00 uur
07:30 - 16:00 uur
09:00 - 16:00 uur
09:00 - 16:00 uur

Gemeentewerf
Maandag
Woensdag
Vrijdag
Zaterdag

13:00 - 16:00 uur
13:00 - 16:00 uur
13:00 - 16:00 uur
09:00 - 12:00 uur

Burgerservice
Overlijden
5 januari 2012, Elisabeth Gerarda Maria Vergouw.

Openbare orde en veiligheid
Verleende vergunningen op grond van de APV
Datum verz Onderwerp
16 januari 2012 Geluidsontheffing aan Eetcafé Tok Tok
op 8 februari en 17 maart 2012;
16 januari 2012 Geluidsontheffing aan Café de Drie Zwanen
op 28 januari en 11 februari 2012;
Bezwaar: Een belanghebbende kan bij een verleende vergunning
binnen zes weken na het verzenden daarvan een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders
van Landsmeer. Wanneer bezwaar is gemaakt kan tevens een voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de Voorzieningenrechter van
de Arrondissementsrechtbank, afdeling bestuursrecht, postbus 1621,
2003 BR Haarlem.
U kunt het verzoek voorlopige voorziening ook digitaal indienen bij
genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening
(DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.
Informatie: afdeling Openbare Orde en Veiligheid.

Openbare ruimte
Hondenpoep, een hoop irritatie

Wmo-loket
Inloopspreekuur:
Woensdag 10:00 - 12:00 uur
Donderdag 15.30 - 16:30 uur
Vrijdag
10:00 - 12:00 uur
Telefonisch spreekuur WMO:
T: 020 48 77 124
Woensdag 09:00 - 10:00 uur
13:00 - 14:00 uur
Donderdag 09.00 - 10:00 uur
Vrijdag
09:00 - 10:00 uur
13:00 - 14:00 uur
Buiten de openingstijden kunt u
een bandje inspreken. U wordt
de eerstvolgende woensdag of
vrijdag teruggebeld.

Huisvesting

Hondenpoep, we hebben er allemaal iets mee. Of je nou van honden
houdt of niet, hun poep is niet direct een fris onderwerp om over uit te
weiden. Toch doen we dat. Regelmatig ontvangt de gemeente namelijk klachten over hondenpoep.
Hondenpoep is een grote bron van ergernis, vooral als het zich bevindt
op trottoirs, speelplaatsen, grasvelden en sportvelden. Zoals al eerder
gezegd: het is vies! Hiernaast is het ook gevaarlijk voor andere honden,
sporters en kinderen. Het is niet denkbeeldig dat er wormen of infecties
door worden doorgegeven. Bovendien is het opruimen van hondenpoep verplicht!

Telefonisch spreekuur op:
Dinsdag
11:00 - 12:00 uur
Vrijdag
11:00 - 12:00 uur
T: 020 48 77 111

De oplossing is simpel: neem tijdens het wandelen met uw hond een
schepje of zakje mee. In Landsmeer staan ongeveer 75 afvalbakken
verspreid, waarin u het za(a)kje kwijt kunt. Indien zo’n afvalbak stuk is,
meld dit dan bij uw gemeente. Wij verzoeken alle hondenbezitters
nadrukkelijk hondenpoep meteen op te ruimen!

Openbare Ruimte

Zo kan iedereen - hondenvriend, niet-hondenvriend en hond - genieten van de woon- en leefomgeving in Landsmeer.

Informatie en klachten:
Maandag t/m vrijdag:
09:00 - 11:00 uur
T: 020 48 77 179

VROM
Voor het inzien van bestemmingsplannen en ter inzage
liggende bouwplannen kunt u
terecht in de inzageruimte. Voor
informatie of het maken van een
afspraak met een medewerker
Bouwzaken, T: 020 48 77 166. De
afspraken worden gepland
tussen 9:00 en 11:00 uur.

Omgevingsloket
Voor informatie, het maken van
een afspraak en het aanvragen
van een omgevingsvergunning
heeft de gemeente het omgevingsloket ingesteld.
U kunt contact opnemen met
een medewerker tijdens het
telefonische spreekuur op maandag t/m vrijdag van 09:00-12:00
uur, telefoon (020)-48 77 133.

Plastic afval kun je beter scheiden
De huis-aan-huis inzameling van plasticverpakkingsafval wordt ook
in 2012 voortgezet . Op elke eerste woensdag van de maand worden
de verzamelzakken met kunststofverpakkingsafval ingezameld. Al
het andere afval wordt op deze dag niet meegenomen. U kunt de
plasticverzamelzakken op de plaats neerleggen waar u ook het resten GFT-afval aanbiedt. De huisvuilwagen begint om 7:30 uur aan de
ophaalronde. Zorgt u ervoor dat het afval dan op de aanbiedplaats
ligt?
Wat wel en wat niet
In grote lijnen is deze afvalsoort al het kunststof waar iets in heeft
gezeten. Denk aan folie, boterkuipjes, flessen, potjes, tubes, flacons.
U hoeft het afval niet om te spoelen of af te wassen voordat u het in
de verzamelzak bewaart.
Producten als aluminiumfolie of- verpakking, drankenkartons, piepschuim of harde kunststoffen zijn geen kunststofverpakkingsafval.
Deze kunt u aanbieden als restafval.
Uw voordeel
Het apart houden van plasticafval betekent dat uw vuilniszak of
restafvalcontainer minder snel vol zit.
En wist u dat van plasticverpakkingsafval allerlei andere producten
worden gemaakt? Van de frisdrankflessen maken ze bijvoorbeeld
fleece-truien. En boterkuipjes kunnen worden gerecycled tot een

dashboard voor een nieuwe auto. Meer hierover kunt u lezen op de
website van Plastic Heroes: www.plastic-heroes.nl
Verzamelzakken voor plasticverpakkingsafval
De verzamelzakken voor deze afvalsoort zijn gratis beschikbaar. U
kunt deze afhalen bij de de diverse vestigingen van de supermarkten
in Landsmeer; de dorpshuizen in Den Ilp en Purmerland, het gemeentehuis of de gemeentewerf.
U kunt uw plastic verpakkingsafval ook zelf langsbrengen bij de
afvalstraat (gemeentewerf).

Dinsdag 24 januari 2012 om 19.30 uur in het gemeentehuis
Agenda o.a.:
Bezwaarschrift van betreffende het besluit van 3 november 2011
inhoudende de stillegging van de illegale bouwwerkzaamheden op
het perceel Den Ilp 45 te Den Ilp.
Bezwaarschriften betreffende de besluiten van 11 november 2011
inhoudende de beëindiging van de bijstand ingaande per 30 november 2011 en de intrekking en terugvordering van de bijstand over de
periode 2 september 2011 tot en met 30 september 2011.

Gemeenteraad
Uitvoering sociale zaken naar
gemeente Waterland
De gemeenten Landsmeer, Waterland en Edam-Volendam hebben
in september dit jaar een overeenkomst getekend om waar mogelijk samen te werken in de bedrijfsvoering. De uitvoering van de
sociale zaken is een van de eerste terreinen waarop deze gemeentelijke samenwerking vorm krijgt. Met ingang van 1 januari 2012
voert de gemeente Waterland de taken op het gebied van sociale
zaken uit voor de gemeente Landsmeer. Waterland neemt deze
taken dan over van de gemeente Hoorn.
Afspraken
De overstap naar de gemeente Waterland betekent niet dat inwoners van de gemeente Landsmeer voortaan naar Monnickendam
moeten voor een afspraak met een medewerker van Sociale Zaken.
Gesprekken vinden, net als voorheen, plaats in het gemeentehuis
van Landsmeer. Inwoners met een bijstandsuitkering krijgen een
uitnodiging voor een kennismakingsgesprek met hun nieuwe
contactpersoon.
Contactgegevens
Door de overstap naar de gemeente Waterland, wijzigen ook de
contactgegevens van de afdeling Sociale Zaken. Vanaf 1 januari
kunt u voor vragen of voor het maken van een afspraak contact
opnemen met de gemeente Waterland, tel. (0299) 65 85 52. Dit
telefoonnummer is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 16.30
uur.
Toeslag voor chronisch zieken en gehandicapten
Nieuw is dat inwoners met een uitkering of een minimuminkomen
die een chronische ziekte of handicap hebben, jaarlijks een toeslag
van € 150, - kunnen aanvragen. Dit is omdat er bij chronische
ziekte of handicap vaak meer kosten zijn. Voor deze toeslag komen
inwoners van 18 jaar en ouder in aanmerking die beschikken over:
een indicatie voor een vervoersvoorziening (Wmo) of een gehandicaptenparkeerkaart/plaats; of
een indicatie voor langdurige zorg (persoonlijke verzorging
AWBZ of huishoudelijke hulp Wmo); of
arbeidsongeschiktheid van 80-100%; of
een chronische ziekte hebben zoals: cara (o.a. astma), diabetes
mellitus, reuma, lever- en darmziekten, spierziekten, migraine,
nierziekten, hartafwijkingen, hemofilie, cystic fibrosis, chronische artritis, spierdystrofie, kanker en psychiatrische ziekten.
Voor een aanvraagformulier kunt u bellen met de afdeling Sociale
Zaken van de gemeente Waterland, tel. 0299-658552. U kunt ook
persoonlijk een aanvraagformulier ophalen bij de receptie van het
gemeentehuis in Landsmeer.

VROM
Aangevraagde vergunningen
Datum ontv.
11 januari 2012
12 januari 2012
16 januari 2012

perceel
Kanaaldijk 102
Zeilmaker 77
Zuideinde 12

onderwerp
plaatsen schuilstal
plaatsen rookkanaal
plaatsen appartementengebouw
bestaande uit 12 appartementen en
bedrijfsruimte
Inzage: De aanvragen liggen twee weken ter inzage. Het indienen van
een bezwaarschrift is in dit stadium niet mogelijk.
Informatie: afdeling VROM

Verleende vergunningen
Datum verz. Perceel
onderwerp
zienswijzen
13 januari 2012 Zuideinde 63A aanleggen paardenbak 0
Bezwaar: Een belanghebbende kan bij een verleende vergunning
binnen 6 weken na het verzenden daarvan een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van
Landsmeer. Wanneer bezwaar is gemaakt kan tevens een voorlopige
voorziening worden aangevraagd bij de Voorzieningenrechter van de
Arrondissementsrechtbank, afdeling bestuursrecht, postbus 1621,

dinsdag 31 januari 2012 om 20.00 uur in het gemeentehuis
Agenda o.a.
Voorstel tot het vaststellen van het Beeldkwaliteitsplan
“Landschappelijke inpassing en beeldkwaliteit zorgboerderij Balder’;
het vaststellen van het ontwerpbestemmingsplan “Zorgboerderij
Balder” en de plannen ter inzage te leggen;
Voorstel tot het vaststellen van het milieuprogramma 2012;
Voorstel tot het benoemen voor de periode 1 januari 2012 tot en
met 31 december 2017 tot plaatsvervangend ombuds-man de heer
A.M. van Amsterdam;
Voorstel tot het vaststellen van het controleprotocol ten behoeve van
de jaarrekening 2011.

Advieslijsten
Commissie Grondgebied 17 januari 2012
Agenda o.a.
De commissie adviseert unaniem positief over het voorstel over te
gaan tot het vaststellen van het milieuprogramma 2012.
Het voorstel vast te gaan stellen het beeldkwaliteitsplan
“Landschappelijke inpassing en Beeldkwaliteit zorgboerderij Balder”
als onderdeel van de gebiedgerichte welstandscriteria voor welstandsgebied ‘Landelijk gebied (overig gebied)’, alleen geldend voor
het perceel Pikpotweg 1; het ontwerpbestemmingsplan
‘Zorgboerderij Balder’ en het ontwerpbestemmingsplan met het
bijbehorende beeldkwaliteitsplan ter inzage te leggen is door de
fractie van GroenLinks van negatief advies voorzien. De fracties van
CDA – Positief Landsmeer – PvdA – VVD – D66 gaan terug naar
fractie voor nader beraad.

Financiële positie Landsmeer gezond
De financiële positie van de gemeente Landsmeer is door de Provincie Noord-Holland gezond bevonden. Dit houdt in dat voor het
komende jaar (2012) het repressieve toezicht geldt.
De provincie houdt toezicht op de wijze waarop gemeenten met
hun geld omgaan. Dit financieel toezicht is een wettelijke taak,
opgedragen aan Gedeputeerde Staten (GS), het dagelijks bestuur
van de provincie.
Elke gemeente moet de begroting, de jaarrekening en overige
relevante stukken opsturen naar de provincie. De begroting inclusief meerjarenraming moet uiterlijk 15 november van het jaar dat
vooraf gaat aan het begrotingsjaar worden ingezonden en de
jaarrekening uiterlijk 15 juli van het jaar volgend op het verantwoordingsjaar. In december van elk jaar nemen GS voor elke gemeente een besluit over de toezichtvorm voor het komende jaar.
Twee toezichtvormen: repressief en preventief
Wanneer de begroting en jaarrekening op tijd zijn ingezonden en
de begroting naar het oordeel van GS materieel in evenwicht is,
dan valt de gemeente onder repressief toezicht (toezicht achteraf).
Deze vorm van toezicht is het uitgangspunt. Materieel evenwicht
betekent dat de structurele lasten ten minste worden gedekt door
structurele baten.
Preventief toezicht wordt ingesteld wanneer de begroting niet
materieel in evenwicht is en de meerjarenraming niet aannemelijk
maakt dat er een herstel van het evenwicht komt. Het instellen van
preventief toezicht is tevens mogelijk indien de termijn van inzending wordt overschreden of wanneer (meerjarige) tekorten in de
jaarrekeningen voorkomen. Preventief toezicht is de uitzondering.
Het financiële toezicht door de provincie op gemeenten is gebaseerd op de Gemeentewet. De provincies zien erop toe dat de
financiële situatie van de gemeenten gezond is. Financieel toezicht
heeft als doel: het voorkomen van ernstige financiële problemen.
Problemen uiten zich doorgaans in tekorten op de begroting.
In eerste instantie moet de gemeenteraad ervoor zorgen dat de
begroting in evenwicht is of -bij het ontbreken van evenwicht - dat
dit in de eerstvolgende jaren tot stand zal worden gebracht.

