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Openingstijden
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

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

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

Middelpunt: centrum
voor wonen, welzijn
en zorg
maandag t/m vrijdag van
9.00 tot 12.00 uur
Dr. M.L. Kingstraat 2
1121 CP Landsmeer
(020) 4877124
middelpunt@landsmeer.nl

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

Burgerlijke stand
Huwelijk
5 november 2012 Cas van den Berg en Karlijn van der Ploeg

Publiekszaken
Zet een vrijwilliger in het
zonnetje!
Elk jaar vieren we op 7 december de
Internationale dag van de Vrijwilliger. Op
deze dag wordt wereldwijd uitgebreid
aandacht besteed aan de belangrijke functie van vrijwilligers op het
gebied van sport, gezondheidszorg, culturele activiteiten en andere
maatschappelijke terreinen.
Ook in Landsmeer zijn vele vrijwilligers actief. Bijvoorbeeld bij de
muziekvereniging, de sportvereniging, in de het dienstencentrum of
bij Wonen-Plus. De inzet van deze vrijwilligers is onmisbaar voor de
Landsmeerse samenleving. Daarom verdienen de vrijwilligers het
om eenmaal paar jaar in het z☼nnetje te worden gezet.
De gemeente Landsmeer benut de Dag van de Vrijwilliger om haar
waardering voor de vrijwilligers die actief zijn in de gemeente te
uiten. Dit doen wij tijdens een feestelijke bijeenkomst in het gemeentehuis van Landsmeer op vrijdag 7 december a.s.
Wie er op 7 december in het z☼nnetje worden gezet bepalen de
organisaties zelf. De gemeente heeft daarom deze week zoveel
mogelijk organisaties aangeschreven met de oproep om vrijwilligers
aan te melden voor een z☼nnetje.
Vindt u ook dat vrijwilligerswerk waardering verdient? En kent u een
vrijwilliger in uw organisatie die een z☼nnetje verdient? Maak dit
dan voor 24 november kenbaar bij de gemeente Landsmeer via het
daarvoor bestemde formulier dat is verzonden bij de brief.
Hebt u als organisatie geen brief ontvangen en werkt u wel met
vrijwilligers? Neem dan contact op met de gemeente Landsmeer,
telefoon (020) 4877111 of per e-mail:
vrijwilligerswerk@landsmeer.nl.
U vindt het aanmeldingsformulier ook op de gemeentelijke website:
www.landsmeer.nl.

VROM

Route de Soleil: alles over zonnepanelen

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) 4877166.
De afspraken worden gepland
tussen 9:00 en 11:00 uur.

Kom op dinsdag 27 november naar het stadhuis van Beverwijk en
laat u inspireren door Route du Soleil. Route du Soleil staat voor
hoogwaardige, scherp geprijsde zonnepanelen.

Meer informatie?
www.landsmeer.nl

locatie
onderwerp:
Zultestraat
kap esdoorn
Zijltjespad naast 1
kap berk en divers bomen
Marsenbreek- Schuttebreek
kap berk
Noorderbreek 88
kap berk
Meervalweg naast 7-9 kap abeel esdoorn
Nijenrode naast 1
kap carpinus
Nijenrode ter hoogte van 20
kap catalpa
Loevestein naast 8
kap esdoorn
Brug Lisstraat
kap abeel
Den Ilp- Polderwg
kappen diverse bomen
Geyenbreek naast 19 kap kers
Duinkerker 9
kap esdoorn
Duinkerker garagestraat kap esdoorn
Wagemakerschool/ Poortwachterw.
kap sierappel
Achter B. Postweg
kappen diverse bomen
Wijkpark basketbalveld kap esdoorn
Assumburg naast 9
kap els
6 november 2012 Geijenbreek 51
uitbreiden van woning

Sinds 8 november heeft Nederland NL-Alert. NL-Alert is een nieuw
aanvullend alarmmiddel van de overheid voor op de mobiele
telefoon. Met NL-Alert kan de overheid mensen in de directe omgeving van een noodsituatie met een tekstbericht informeren. In
het bericht staat specifiek wat er aan de hand is en wat je op dat
moment het beste kunt doen. Zo kunnen meer mensen worden
bereikt en worden mensen beter geïnformeerd. Op dit moment
werkt NL-Alert al op meer dan de helft van alle mobiele telefoons
in Nederland.
Meer weten of NL-Alert instellen?
Zie voor meer informatie de gemeentelijke website,
www.landsmeer.nl, of www.nlalert.nl. Daar vindt u ook een instelhulp om te kijken hoe u uw mobiele telefoon geschikt kunt maken
om berichten van NL-Alert te ontvangen.

Verleende vergunningen op grond van de
Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

Inzage: De aanvragen liggen twee weken ter inzage. Voor het inzien Datum verz.
van bestemmingsplannen en ter inzage liggende bouwplannen kunt u 06 november 2012
terecht in de inzageruimte. Voor informatie of het maken van een
afspraak met een medewerker bouwzaken, telefoon: (020) 4877166
(de afspraken worden gepland tussen 9 en 11 uur). Het indienen van
een bezwaarschrift is in dit stadium niet mogelijk.

Verleende vergunningen
Datum verz
perceel
2 november 2012 Van Beekstraat 103
6 november 2012 Noordeinde 87

onderwerp
oprichten woning
plaatsen garage

Bezwaar: Een belanghebbende kan bij een verleende vergunning
binnen zes weken na het verzenden daarvan een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van b en w. 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.

Onderwerp
Geluidsontheffing aan Sportcafé de Remise
op 17 november 2012

Opbrengst collecte
De opbrengst van de collecte voor het KWF
(Kankerbestrijdingfonds) bedraagt € 7.940,88;
De opbrengst van de collecte voor het Prinses
Beatrix Fonds bedraagt € 322,73.
Hartelijk dank voor uw gift.

Intocht Sinterklaas
Binnenkort komt Sinterklaas weer in het land.
Vanzelfsprekend doet hij ook dit jaar onze dorpen aan.
Op zondag 18 november rond 13.00 uur verwelkomt Den Ilp de goedheiligman en zijn gevolg.
Dan haalt de vrijwillige Brandweer de stoomboot binnen en legt de boot aan bij Houthandel
Sneek.

Openbare ruimte

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

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) 4877133.

Aangevraagde vergunningen

Datum ontv.
1 november 2012
Ondertrouw
5 november 2012 Gabriël Michel Kamel Asaad Awad Awad en
Amanda Antoinette van Domburg
7 november 2012 Roy Raymon Oldendorp en Jessica List

Openbare Ruimte

Omgevingsloket

VROM

Tussen 16.00 en 22.00 uur kunt u luisteren naar deskundige sprekers, meedoen met workshops en wandelen door een zonnestraat
met veel informatie en producten. Als u wilt, geven deskundige
adviseurs u advies op maat over zonnepanelen. Neem een foto
(bijvoorbeeld op uw smartphone) mee van uw dak en meterkast
en gegevens over uw jaarlijkse energieverbruik. Dan kunnen de
installateurs direct voor u uitrekenen hoeveel zonnepanelen u
kwijt kunt op uw dak en hoeveel u daarmee kunt besparen.
Route du Soleil
Route du Soleil is een initiatief van 17 gemeenten uit de regio's
IJmond, Zuid-Kennemerland en Waterland. Regionale installateurs, een klantenservice en centrale inkoop werken samen waardoor de hoge kwaliteit en de scherpe prijs van de zonnepanelen
wordt gewaarborgd. De Milieudienst IJmond bewaakt kwaliteit.
Meer informatie?
U bent welkom tussen 16.00 en 22.00 uur en kunt vrij binnenlopen
wanneer u wilt. De entree van het evenement is gratis. Vanaf 18.00
uur kunt u vrij parkeren tegenover het stadhuis.
Meer weten? Kijk op de gemeentelijke website,
www.landsmeer.nl, of www.routedusoleil.nl.

De week erop verwelkomt Landsmeer de Sint en zijn pieten: op zaterdag 24 november rond 12.30 uur vaart de stoomboot binnen bij de
Afsluiting Scholeksterstraat-Aalscholverstraat e.o. Breek. Daarna volgt een optocht door het dorp en de traditionele kinIn november worden de volgende straten voor alle verkeer afgesloten dermiddag in het dorpshuis.
vanwege het project vervanging riolering:
• Kemphaanstraat van 8 t/m 19 november 2012
Openbare vergaderingen
• Scholeksterstraat van 12 t/m 30 november 2012
• Ooievaarslaan van 23 november t/m 11 december 2012
Commissie Grondgebied
Voor vragen kunt u contact opnemen met de heren J. Wezel, M. Koster dinsdag 13 november 2012 om 20.00 uur
of R. Wouda (020) 4877111.
Agenda
• Vaststelling besluitenlijst 16 oktober 2012 (besluitvormend)
• Ingekomen post: b. en w. besluitenlijsten 9 oktober tot en met 6
Ruimtelijke ordening
november 2012
Bestemmingsplan Landsmeer Oost 2012
• Verordening aansluitvoorwaarden riolering Landsmeer 2012
Op 18 juli heeft de gemeenteraad het ontwerpbestemmingsplan
(adviserend)
‘Landsmeer Oost 2012’ vastgesteld. Het bestemmingsplan heeft van 22 • Verbreed Gemeentelijk rioleringsplan Landsmeer 2013-2017
(adviserend)
augustus tot en met 2 oktober 202 ter inzage gelegen. Op 16 augustus
en 6 september jongstleden hebben er twee informatieavonden over • Uitgangspuntennota bestemmingsplan Luijendijk-Zuid 2013
(adviserend)
dit ontwerpbestemmingsplan plaatsgevonden. Tijdens de periode van
inzage konden er zienswijzen worden ingediend. Er zijn meerdere
Commissie Samenleving
zienswijzen ingediend.
14 november 2012a aanvang: 20.00 uur
Op dit moment worden de zienswijzen behandeld en de beantwoor- Agenda
ding van de zienswijzen worden verwerkt in het vast te stellen defini- • Besluitenlijst 10 september (ter vaststelling)
tieve bestemmingsplan. De indieners van de zienswijzen krijgen een • B & W. besluitenlijsten 4 september tot en met 6 november 2012
uitnodiging voor de behandeling van het vast te stellen plan in de • Verordening cliëntenparticipatie gemeente Landsmeer 2012
vergadering van de commissie Grondgebied. Dit is de vergadering
(adviserend)
voorafgaand aan de raadsvergadering waarin het bestemmingsplan • Wijzigingsverordeningen WWB (adviserend)
wordt vastgesteld.
• Re-integratieverordening gemeente Landsmeer 2012
De verwachting is dat het definitieve bestemmingsplan wordt behan- • Verordening langdurigheidstoeslag WWB 2012
deld in de commissievergadering van 15 januari en de raadsvergade- • Toeslagenverordening WWB 2012
ring van 29 januari 2013.
>>> Lees verder op pagina 4
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• Zienswijze begroting Baanstede en toekomstrichting Baanstede

Openingstijden
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

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

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

Middelpunt: centrum
voor wonen, welzijn
en zorg
maandag t/m vrijdag van
9.00 tot 12.00 uur
Dr. M.L. Kingstraat 2
1121 CP Landsmeer
(020) 4877124
middelpunt@landsmeer.nl

Commissie Algemeen Bestuurlijke Zaken
donderdag 15 november om 20:00 uur
Agenda
• Vaststelling besluitenlijst van 18 oktober (besluitvormend)
• Ingekomen stukken: b. en w. besluitenlijsten 9 oktober tot en met 6
november 2012
• 2e bestuursrapportage 2012 (adviserend)
• Aanwijzen van een openbare plakplaats (opiniërend)
• Kennismaking directeur veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland en
informatie over de consequenties wet veiligheidsregio’s
Hoorzitting Bezwaarschriftencommissie
dinsdag 20 november 2012 om 19.30 uur
Agenda
• Bezwaarschrift tegen het besluit van 17 september 2012 betreffende
de indicatie huishoudelijke hulp;
• Bezwaarschrift tegen het besluit van 14 september 2012 betreffende
de invordering van ontvangen bedragen;
Gemeenteraad
woensdag 28 november om 20.00 uur
Agenda
• Vaststelling korte verslagen 10 oktober, 31 oktober en 6 november
2012 (op- en/of aanmerkingen op eventuele taal- en/of typefouten
vóór 27 november 2012 indienen bij de griffier);
• Verslaglegging van vertegenwoordigers door de raad aangewezen of
namens de raad in besturen of commissies van gemeenschappelijke
regelingen, stichtingen en dergelijke. Als ook de voorbereiding van
de vergaderingen van deze bestuursorganen;
• Uitgangspuntennota bestemmingsplan Luijendijk-Zuid 2013
• Verbreed gemeentelijk rioleringsplan Landsmeer 2013- 2017
• Verordening aansluitvoorwaarden riolering Landsmeer 2012
• Verordening cliëntenparticipatie gemeente Landsmeer 2012
• Re-integratieverordening gemeente Landsmeer 2012
• Verordening langdurigheidstoeslag WWB 2012
• Toeslagenverordening WWB 2012
• Zienswijze begroting Baanstede en toekomstrichting Baanstede
• 2e bestuursrapportage 2012
• Vaststellen van de begrotingswijzigingen en de voortgang regionalisering brandweer (infomerend)

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

Openbare Ruimte
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) 4877166.
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) 4877133.

Meer informatie?
www.landsmeer.nl

Besluitenlijst
Raadsvergadering 31 oktober 2012
De korte verslagen van 13 en 25 september zijn vastgesteld.
De gemeenteraad heeft de volgende besluiten genomen:
• Geen wensen of bedenkingen te hebben op de wijziging Koopovereenkomst Luijendijk-Zuid en op basis van artikel 25 van de Gemeentewet geheimhouding op te leggen voor de wijziging vanwege de
economische, financiële belangen van de gemeente of derden en
bedrijfsbelangen die vertrouwelijk zijn verstrekt door derden. Dit
besluit is aangenomen met de stem van La Fontaine (PL) tegen.
• Er zijn raadsleden benoemd in verschillende raadscommissies. Dr. T.
Bosch is benoemd tot lid van de commissie samenleving en plaatsvervangend lid van de commissie ABZ en de commissie grondgebied.
Dhr. R. Quakernaat is benoemd tot lid van de commissie ABZ . Dhr.
M.V.D. de Jong is benoemd tot de commissie samenleving. Mevrouw
T.H. van Mil is benoemd tot plaatsvervangend lid van de commissie
samenleving. Mevrouw M.J. van Campen is benoemd tot lid van de
commissie grondgebied en tot lid van de commissie ABZ. Dhr. R.J.M.
Leenders is benoemd tot lid van de auditcommissie.
• De Brandbeveiligingsverordening 2012 inclusief toelichting is vastgesteld en de brandbeveiligingsverordening 2010 inclusief toelichting is ingetrokken.
• Een bedrag ad € 6000 beschikbaar te stellen voor de tijdelijke werktijduitbreiding van de griffier en de kosten hiervan gedeeltelijk ten
laste te brengen van de post eenmalig onvoorzien 2012 en de post
eenmalig onvoorzien 2013
• De begrotingswijziging behorend bij bovenstaand besluit is vastgesteld.
De welstandsnota Landsmeer 2012 is geamendeerd vast gesteld, onder
gelijktijdige intrekking van de Welstandsnota Landsmeer 2011en de
beeldrichtlijnen van Luijendijk- zuid
Het volgende amendement van D66 is aangenomen met (11) stemmen van de VVD, D66, PL, CDA, GL en dhr. Osnabrug voor en (4) stemmen van dhr. Brosse, dhr. van den Bos, mw. Van Onna en mw. Van
Campen tegen:
“De gemeenteraad van Landsmeer in vergadering bijeen op 31 oktober

13 november 2012
• Om als gemeente Landsmeer zelf zeggenschap te houden bij de
vormgeving van deze doelstelling en hieraan een gewenste richting
te geven een, ook door de inwoners gedragen, Toekomstvisie onontbeerlijk is;
• Het opstellen van de Toekomstvisie door deze ontwikkelingen des te
urgenter is geworden;
Spreekt uit:
Dat in 2013 een Toekomstvisie voor Landsmeer tot stand moet worden
gebracht en dat het benodigde budget daarvoor als eenmalige kosten
uit de Algemene Reserve beschikbaar wordt gesteld;
Verzoekt het college:
In januari 2013 een plan van aanpak, daarin begrepen een plan om de
inwoners bij het maken van de Toekomstvisie te betrekken, met een
kostenraming aan de gemeenteraad voor te leggen
En gaat over tot de orde van de dag”
Deze motie is unaniem door de raad aangenomen.
De volgende motie over het subsidiebeleid is ingediend door de VVD,
PvdA, D66, CDA en GL:
“De gemeenteraad van Landsmeer in vergadering bijeen op 6 november 2012
Constaterende dat:
Het huidige subsidiebeleid al vele jaren nagenoeg ongewijzigd wordt
gehanteerd en er geen inhoudelijke evaluatie heeft plaatsgevonden.
In de huidige verordening is aangegeven dat evaluatie iedere 2 jaar
moet plaatsvinden
Overwegende dat:
• Het subsidiebeleid een uitvloeisel dient te zijn van een gemeentelijke
visie ter ondersteuning van maatschappelijke instellingen en verenigingen ten einde de geformuleerde doelstellingen binnen de visie te
realiseren.
• Het huidige subsidiebeleid onvoldoende duidelijk maakt wanneer en
waarom wel of geen subsidie wordt verleend.
• Verzoekt het college:
• Het subsidiebeleid te evalueren
• Een kadernota subsidiebeleid voor te bereiden die door de raad moet
worden vastgesteld in 2013
• De raad ten behoeve van de kadernota in de eerste helft van 2013
een startnotitie voor te leggen met hierin de uitgangspunten en
doelstellingen van het subsidiebeleid
en gaat over tot de orde van de dag”
Deze motie is aangenomen met 12 stemmen van de VVD, PvdA, D66,
PL, het CDA en GL voor en met de stem van lijst Maja van Campen
tegen.

2012, behandelend agendapunt 8 met als onderwerp De welstandsnota 2012, voorstelnummer 2012-62;
Constaterende dat:
• In de door het College aangepaste welstandsnota nu onder voor het
gebied kenmerkende materialen, naast keramische dakpannen ook
riet en zink zijn opgenomen.
• Deze materialen vanwege de beperkte toepassing in Landsmeer niet
als, voor het gebied kenmerkend, kunnen worden aangemerkt.
• Overwegende dat:
• de welstandsnota een gedegen regeling is opgenomen genaamd de
“hardheidsclausule” waarin de mogelijkheid wordt geboden om in
een architectonisch ontwerp andere materialen toe te passen dan
die materialen, die in de nota onder voor het gebied kenmerkende
materialen worden genoemd;
• naast de voorgestelde materialen riet en zink, ook leien, hout, glas,
golfplaat, zonnecollectoren, kunststoffen, bitumineuze dakbedekkingen en grasdaken, tot de mogelijkheden moeten gaan behoren;
• deze regeling (de hardheidsclausule) ook toegepast zal moeten
worden voor gevelontwerpen met metselwerk uitgevoerd in witte
steen, het materiaal dat als enige materiaal in de welstandsnota
specifiek genoemd wordt als ongewenst;
• het veelvuldig toepassen van de regeling er toe zal leiden dat de
gebouwde omgeving meer gevarieerd zal zijn;
• in de welstandsnota is aangegeven dat bij toepassing van de hardheidsclausule de architectonische ontwerpen van een hogere kwaliteit (hoger dan redelijke eisen van welstand) dienen te zijn;
• het toepassen van deze regeling, op de locaties, waar dat heeft
geleid tot realisatie van het bouwplan, tot gevolg zal hebben, dat de
openbare ruimte voor de waarnemer ter plaatse interessanter zal
zijn;
Besluit:
Onder de kop Detaillering, materiaal en kleur
Op de bladzijden 21, 25 en 33 de zin “witte steen als hoofddrager is niet
toegestaan en op bladzijden 29 en 62 de zin “witte steen als hoofddrager is niet toegestaan, tenzij hierdoor een groot verschil ten opzichte
van de naastgelegen panden, de openbare ruimte en het landschap
Informatiebijeenkomst
wordt voorkomen” en op de bladzijden 21, 25, 29, 33 en 62 in de zin “er
dient gebruik te worden gemaakt van materiaal dat voor het gebied
Informatiebijeenkomst:
kenmerkend is, namelijk hout (voor gevel, kozijnen en deuren) en
metselwerk en keramische dakpannen, alsmede zink en riet mits
hoe werkt de gemeente eigenlijk?
zorgvuldig ontworpen en uitgevoerd” de woorden “alsmede zink en
Bent u inwoner van de gemeente Landsmeer? Heeft u altijd al willen
riet mits zorgvuldig ontworpen en uitgevoerd” te schrappen;
weten hoe uw gemeente in elkaar steekt en hoe u invloed kunt uitoeen gaat over tot de orde van de dag “
fenen op het gemeentebestuur? Kom dan naar de informatiebijeenkomst van de gemeente Landsmeer ‘Hoe werkt de gemeente’. Deze
Raadsvergadering van 6 november 2012
De gemeenteraad heeft na een discussie de begroting 2013 unaniem bijeenkomst wordt gehouden op woensdag 19 december van 19.30 tot
22.00 uur in het gemeentehuis. Deelname is gratis.
aangenomen.
De volgende motie over de toekomstvisie is ingediend door alle fracties In deze bijeenkomst leert u alles over hoe de gemeente wordt bein de gemeenteraad:
stuurd, hoe politieke besluitvorming werkt en hoe u invloed kan uitoe“De gemeenteraad van Landsmeer in vergadering bijeen op 6 novem- fenen op het gemeentebestuur.
ber 2012;
Programma:
Gehoord de beraadslaging over agendapunt 5, Vaststelling Program19.30 uur Inloop met politieke markt
mabegroting 2013;
20.00 uur Informatiebijeenkomst hoe werkt de gemeente eigenlijk?
Constaterende dat:
22.00 uur Afsluiting met een hapje en een drankje
• Het opstellen van een Toekomstvisie voor Landsmeer onderdeel is
Doel van de informatiebijeenkomst is inzicht te geven in hoe het lokale
van het Raadsprogramma 2010 - 2014;
bestuur werkt en bij wie inwoners en ondernemers het beste kunnen
• De raad in de vergaderingen van 26 april 2011, 27 juni 20011 en 1
aankloppen om plannen bij te sturen of nieuwe ideeën voor te leggen.
november 2011 het college heeft opgedragen een begin te maken
Wat zijn de rollen en werkzaamheden van het college, de burgemeesmet het opstellen van de Toekomstvisie;
• Er desondanks nog geen serieus begin is gemaakt met het opstellen ter en de gemeenteraad? Hoe zit het besluitvormingsproces in elkaar?
Hoe gaan commissie en raadsvergaderingen? Dit zijn enkele vragen die
van de Toekomstvisie;
• Bij de vaststelling van de Perspectiefnota 2013 een amendement is worden beantwoord in deze bijeenkomst.
aangenomen waarmee onder de kop Algemeen Bestuur de tekst
Meer informatie en aanmelden
“geen voorstellen” is vervangen door de tekst “Teneinde de toeWilt u deelnemen aan deze bijeenkomst, geeft u zich dan uiterlijk 14
komstvisie op een professionele manier, zoals eerder voorgesteld in december op bij de griffier mw. C. Heusingveld, telefoon (020) 4877145
een memo van de burgemeester, tot stand te laten komen en de
of per mail: griffier@landsmeer.nl.
eenmalige kosten (p.m.) euro beschikbaar te stellen. De kosten
Om ervoor te zorgen dat iedereen vragen kan stellen en het een interworden gedekt uit de algemene reserve,”;
actieve bijeenkomst wordt hebben we het maximum aantal deelne• In de Programmabegroting 2013 op bladzijde 87 en 88 weliswaar
sprake is van een Toekomstvisie op hoofdlijnen doch daarvoor geen mers op 30 gesteld. Let op: wie het eerst komt, het eerst maalt. Indien
de bijeenkomst vol zit, kunnen wij u noteren voor een mogelijke volextra geld is gereserveerd;
• Het amendement op de Perspectiefnota dus niet in de Programma- gende bijeenkomst.
begroting is verwerkt;
• Overwegende dat:
Magazine ‘Bij ons in… Landsmeer ‘
• Blijkens het regeerakkoord van het zojuist aangetreden kabinet
Dezer dagen verspreidt KPN/Gouden Gids het magazine ‘Bij ons
decentralisatie van belangrijke en omvangrijke maatschappelijke
in… Landsmeer’ huis aan huis in Landsmeer. Let op: dit magazine,
taken naar gemeenten blijft plaats vinden;
dat lijkt op een Gemeentegids, is géén uitgave van de gemeente
• Blijkens het regeerakkoord het kabinet streeft naar schaalvergroting
Landsmeer; de gemeente heeft medewerking noch toestemming
van gemeenten door middel van fusie of samenwerking naar een
verleend aan de publicatie. De gemeentelijke informatie in de gids
minimale omvang van 100.000 inwoners;
is helaas niet correct. Men heeft verouderde webteksten gebruikt.
• Deze schaalvergroting uiterlijk 2025 gerealiseerd zou moeten zijn;

