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Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers
(Tozo) na 1 juni
Op 20 mei heeft het kabinet bekendgemaakt dat de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) met aangepaste voorwaarden - met 3 maanden wordt verlengd tot eind augustus. De verlengde regeling heet Tozo 2.
Met de verlenging kunnen ondernemers die nu een uitkering
levensonderhoud krijgen en aan de voorwaarden van Tozo 2
voldoen, tot en met augustus een Tozo-uitkering ontvangen.
Ook staat de Tozo 2 open voor nieuwe aanvragen. Let op: voor
Tozo 2 gaat het inkomen van de partner meetellen. Bij Tozo 1
gold deze partnertoets niet.

Aanvragen Tozo 2
Voor de aanvraag van Tozo 2 of een verlenging van uw eerdere aanvraag Tozo 1 geldt een aangepaste aanvraagprocedure.

Daarom zijn wij op zoek naar ouders uit Landsmeer met
kinderen van 0 tot 23 jaar. Door mee te doen dit onderzoek
kunnen we het aanbod beter afstemmen op de behoeften
van de ouders in Landsmeer.
Het invullen van de vragenlijst
kost 5 tot 10 minuten. Alvast
hartelijk dank.
Invullen kan via deze link en
QR-code: https://www.enqueteviainternet.nl/Vragenlijst_behoefte_aan_preventieve_opvoedondersteuning_Landsmeer

Kijk voor actuele informatie over de
coronamaatregelen op

www.landsmeer.nl

Burgerlijke stand

Heeft u al eerder de Tozo 1 regeling ontvangen?

14 mei 2020

Hendrika Brevé gehuwd geweest met 			
Matthijs Marinis Nijsse

25 mei 2020

Willem Martinus Sterker gehuwd met 			
Anna Philippina de Melker

26 mei 2020

Geertruida Dekker gehuwd geweest met Jacob Stroo

Dan kunt u mogelijk in aanmerking komen voor een verlenging (Tozo 2). U krijgt de verlenging van de uitkering niet
vanzelf. Dit komt omdat de voorwaarden iets zijn veranderd
en omdat uw eigen situatie nu ook anders kan zijn. Aanvragen kan via: https://www.haltewerk.nl/hulp-bij-werk/tijdelijke-overbruggingsregeling-zelfstandig-ondernemers-tozo

Antonia Erkelens gehuwd geweest met 			
Germen Pieter Visser

Aangevraagde vergunningen

Koninklijke Onderscheiding
Kent u iemand in uw omgeving die volgens u een koninklijke onderscheiding verdient? Dan kunt u een decoratievoorstel indienen bij de burgemeester van de woonplaats
van de persoon die u voordraagt.
De aanvraag moet uiterlijk zes maanden vóór de uitreikingsdatum bij de burgemeester zijn ingediend. Gaat het om een
uitreiking tijdens de jaarlijkse lintjesregen? Dan moet de
aanvraag zelfs al op 15 juli van het daaraan voorafgaande jaar
bij de burgemeester zijn ingediend.

Wat kunt u doen?
Neem altijd vooraf even contact op met de gemeente waar de
persoon die u wilt voordragen woont. De gemeente bekijkt
dan of deze persoon een koninklijke onderscheiding kan krijgen. De gemeente legt u ook uit wat u verder moet doen om
het voorstel in te dienen. Gaat het om een aanvraag voor een
koninklijke onderscheiding tijdens de jaarlijkse lintjesregen?
Kijk dan op lintjes.nl voor meer informatie.

Op 23 mei 2019 heeft de gemeenteraad van Landsmeer besloten om een bestuurlijke fusie na te streven, in ieder geval
met Waterland en zo mogelijk ook met Oostzaan en Wormerland. Daarbij heeft de raad ook besloten dat indien een
bestuurlijke fusie niet haalbaar blijkt te zijn, onder voorwaarden een ambtelijke fusie bespreekbaar is.
Waterland blijft zelfstandig

raad met elkaar hierover in gesprek gaat.

In het afgelopen jaar zijn met de drie gemeenten verkennende gesprekken gevoerd. Oostzaan en Wormerland hebben bij
de verkennende gesprekken aangegeven dat zij op ambtelijk
niveau willen samenwerken en geen bestuurlijke fusie nastreven. De gemeente Waterland heeft haar eigen traject over
de bestuurlijke toekomst van Waterland doorlopen. De raad
van Waterland heeft 27 februari jl. besloten om zelfstandig te
blijven en ook geen ambtelijke fusie aan te gaan.

Over de uitkomst van het overleg en het vervolgproces wordt
uiteraard daarna ook zo spoedig mogelijk gecommuniceerd.

Coronamaatregelen gemeenteraad
In verband met de coronamaatregelen vergadert de raad
zonder publiek. U kunt dus niet naar het gemeentehuis komen om de BO-sessie te volgen. U kunt de BO-sessie wel live
beluisteren via de website van Landsmeer (kopje gemeenteraad). Daar staat ook de agenda van de BO-sessie en de
bijbehorende stukken voor het gesprek over de bestuurlijke
toekomst.
U kunt wel inspreken. Ook hiervoor gelden speciale regels als
gevolg van de coronamaatregelen. Indien u wilt inspreken,
stuur dan uiterlijk 10 juni een e-mail naar de griffie: griffier@
landsmeer.nl.

In verband met corona is er aangepaste dienstverlening.
Kijk op de website voor meer informatie.

Ontvangen

Perceel

Onderwerp

18 mei 2020

Purmerland 65

Plaatsen dakkapellen

18 mei 2020

Zuiderzeelaan 3

Plaatsen steiger

21 mei 2020

Rhijnestein 104

Dichtzetten dakterras

25 mei 2020

Van Beekstraat 61

Tijdelijke woonunit

26 mei 2020

Scholeksterstraat 8

Plaatsen dakopbouw

Op aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u (nog) niet reageren.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Landsmeer maken bekend dat zij hebben besloten de volgende verkeersmaatregel vast te stellen:
• Toewijzen van een gehandicaptenparkeerplaats voor de bewoner(s) van
Dr. M.L. Kingstraat 14 te Landsmeer.

Bezwaarmogelijkheid
Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen
dit besluit binnen 6 weken na de dag van toezending een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en wethouders,
Postbus 1, 1120 AA Landsmeer.
Op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht kunt u de
voorzieningenrechter van de rechtbank te Haarlem, sector bestuursrecht,
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem, verzoeken een voorlopige voorziening
te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat
vereist. Voorwaarde is wel dat u ook bezwaar hebt gemaakt.
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.

Jongerenwerk in Landsmeer

Bestuurlijke Toekomst

Dit betekent dat geen uitvoering kan worden gegeven aan
het besluit van de raad van Landsmeer om een bestuurlijke (of ambtelijke) fusie na te streven met Waterland, en zo
mogelijk ook met Oostzaan en Wormerland. De raad van
Landsmeer beraadt zich op deze situatie. Op 11 juni is in de
avond een beeld- en oordeelsvormende (BO)-sessie waar de

(VERPLICHTE) PUBLICATIES OVER BEKENDMAKINGEN, VERGUNNINGEN
EN OVERIGE MEDEDELINGEN
Overlijden

Nieuws van de Gemeenteraad

Raadsoverleg 11 juni over vervolg Bestuurlijke Toekomst

Bekendmakingen

Momenteel kunt u nog geen aanvraag doen, houd hiervoor
de website van Halte Werk in de gaten.

Behoefte aan ondersteuning
bij opvoeding?
De GGD en de gemeente Landsmeer zijn benieuwd of de
ouders in Landsmeer behoefte hebben aan opvoedingsondersteuning en zo ja, hoe ze dat willen. Bijvoorbeeld telefonisch of online en individueel of juist in een groep tijdens
een workshop of cursus.

Uitgave 23 · 2 juni 2020

Sinds 2017 hebben straatcoaches in Landsmeer geholpen bij de vermindering van overlast door jongeren. Ze waren de ogen en oren van
de gemeente en traden vooral repressief en correctief op.
De gemeente wil zich nu meer richten op preventieve hulp aan jongeren,
waarbij bijvoorbeeld onderzocht wordt waarom de jongere op straat
hangt, of hij/zij naar school
gaat, of dat er wellicht thuis
problemen zijn. Op deze
manier kan al in een vroeger
stadium ondersteuning geboden worden aan jongeren.
Het college heeft besloten
om hierin samen te werken
met Stichting Link. Deze partij
heeft veel ervaring met een
preventieve insteek. Vanaf 1
juni beginnen de medewerkers
van Link en kunt u ze op straat
tegenkomen. Het college kijkt
uit naar een prettige samenwerking.
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Aankondiging indienen reacties (zienswijzen)

Een sociale huurwoning
zoeken verandert
De verdeling van sociale
huurwoningen in de Stadsregio
Amsterdam gaat veranderen. Dit
is nodig om huishoudens met een
dringende verhuiswens meer kans
te geven. Het voorstel bevat nieuwe
regels die beter rekening houden
met woningzoekenden die hard
een woning nodig hebben.
De nieuwe verdeling van sociale
huurwoningen is nu nog een voorstel.

Eind 2020 wordt door de vijftien
gemeenteraden in de Stadsregio een
besluit genomen. We vragen u wat u
van dit nieuwe voorstel vindt.
Procedure
Het beleidsvoorstel en alle stukken
die daarbij horen kunt u bekijken
op socialehuurwoningzoeken.nl.
Ook kunt u terecht bij de
publieksbalie van het gemeentehuis,
Raadhuisstraat 1, Landsmeer (alleen
op afspraak i.v.m. corona).

wacht.

zoek.

situatie.

Je bouwt
inschrijftijd op

Je zoekt actief
naar een woning

Bij drie specifieke
omstandigheden

Geef je
mening!
2 juni t/m
28 juli
Reageren
Reageren (een zienswijze indienen)
kan per brief of e-mail van dinsdag 2 juni
tot en met dinsdag 28 juli 2020. Schriftelijk
reageren kan door het afgeven van uw
zienswijze bij het gemeentehuis.
door uw reactie per post te sturen aan:
Gemeente Landsmeer, Postbus 1, 1120 AA
Landsmeer of een mail te sturen naar
gemeente@landsmeer.nl
Kijk voor alle informatie op:
socialehuurwoningzoeken.nl

