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Subsidie 2021 aanvragen?
Dien uw aanvraag vóór 1 mei 2020 in.

Bekendmakingen

Instellingen die in aanmerking willen komen voor een subsidie in 2021 op grond van de Algemene subsidieverordening
Landsmeer 2016 kunnen hiervoor tot 1 mei 2020 een aanvraag bij de gemeente indienen.
Instellingen of verenigingen kunnen voor diverse activiteiten
subsidie aanvragen. Er zijn drie verschillende soorten subsidie:
budgetsubsidie, stimuleringssubsidie en eenmalige subsidie.

de Algemene subsidieverordening en het aanvraagformulier
kunt u kijken op landsmeer.nl.

Gebruik het aanvraagformulier

Lees het actuele nieuws
over het coronavirus op
www.landsmeer.nl

We kunnen uw aanvraag alleen in behandeling nemen als u
gebruikmaakt van het subsidieaanvraagformulier. Dit formulier kunt u downloaden van landsmeer.nl. Op het aanvraagformulier staat vermeld welke gegevens u moet meesturen voor
het beoordelen van uw recht op subsidie.

Meer informatie
Voor meer informatie over de verschillende soorten subsidie,
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(VERPLICHTE) PUBLICATIES OVER BEKENDMAKINGEN, VERGUNNINGEN
EN OVERIGE MEDEDELINGEN

Burgerlijke stand
Geboorte
23 maart 2020

Melle Marijn, zoon van Sjoerd Heubers en 		
Eva van Straaten

Aangevraagde vergunningen
Ontvangen

Perceel

Onderwerp

20 maart 2020

Zuideinde 98

Wijzigen voorgevel woning

Op aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u (nog) niet reageren.

Ambtshalve uitschrijving BRP
De gemeente kan onderzoeken of personen nog wonen op het adres waar
zij volgens de Basisregistratie Personen (BRP) staan incgeschreven. Als
blijkt dat dit niet meer het geval is dan besluit het college van B & W om
de bijhouding van de persoonslijst van deze persoon of personen op te
schorten. Dit betekent dat zij daardoor formeel niet meer bij de gemeente
staan ingeschreven.
Dit geldt voor:
J. Scholten

geboren 21-02-1977 datum uitschrijving 10-02-2020

C.W. Veldman geboren 16-10-1969 datum uitschrijving 10-02-2020
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken bij het college. De termijn voor het
indienen van een bezwaarschrift is zes weken en vangt aan op de dag na
de datum van bekendmaking van dit besluit. Het ondertekende bezwaarschrift moet bevatten: de naam en het adres van de indiener, de datum
en een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich
richt. Ook moet de bezwaarmaker gemotiveerd aangeven waarom hij of zij
het niet eens is met het besluit. Het bezwaarschrift moet worden gericht
aan: Burgemeester en wethouders van Landsmeer, Postbus 1, 1120 AA
Landsmeer.

Nieuw BIBOB-beleid in Landsmeer

Het college van B&W van Landsmeer heeft een nieuwe Bibob-beleidslijn (2019) vastgesteld. De Wet Bibob staat voor Wet Bevordering
Integriteitsbeoordelingen. Het is een bestuursrechtelijk instrument om
personen en/of bedrijven die zaken willen doen met de gemeente te
screenen op hun integriteit.
Het heeft als doel om misbruik van vergunningen, subsidies of vastgoedovereenkomsten te voorkomen. In een Bibob-toets wordt onderzocht wat
de herkomst is van het geld dat door de personen en/of bedrijven wordt
gebruikt voor hun investering. Ook wordt er gekeken of er sprake is van
een stromanconstructie, door achtergrondonderzoek te doen naar bijvoorbeeld de verhuurder, de financierder en/of de partner. De behandeling
van de aanvraag wordt pas voortgezet als er geen twijfel meer is over deze
onderwerpen.

Waarom Bibob?

De gemeente krijgt steeds vaker te maken met ondermijnende criminaliteit. Dit is een vorm van misdaad die maatschappelijke structuren of
het vertrouwen daarin schaadt. Criminelen maken gebruik van legale
structuren – zoals vergunningen, subsidies en overheidsopdrachten – om
criminele activiteiten uit te voeren. Dit heeft tot gevolg dat de reputatie
van de overheid wordt aangetast. Met de Wet Bibob wordt er voorkomen
dat de overheid (in)direct criminele organisaties faciliteert.

Wat is er nieuw?

Sinds 2013 past de gemeente Landsmeer de Bibob-toets toe bij horecavergunningen. Door het nieuwe Bibob-beleid zal de gemeente het Bibob-instrument vaker inzetten, om zo drempels op te werpen voor ondermijnende criminele activiteiten. De Bibob-toets zal vanaf nu altijd toegepast
worden bij Wabo-vergunningen met een bouwsom vanaf € 250.000, bij
grotere evenementen met een investering vanaf € 10.000 en vastgoed- en/
of grondtransacties met een waarde vanaf €250.000. Daarnaast zijn er risico-branches aangewezen, zoals kapsalons, sportscholen en zonnestudio’s.
Als een aanvraag (Wabo/vastgoedtransactie) betrekking heeft op een van
deze branches, dan wordt de Bibob-toets verplicht opgelegd. Als een aanvrager niet meewerkt wordt de behandeling van de aanvraag beëindigd.

Openingstijden
Gemeentehuis
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
09:00-12:00 uur

Balie Publiekscontacten

Gemeentewerf

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

Maandag
Woensdag
Vrijdag
Zaterdag

Vrijdag

09:00-12:00 uur
09:00-12:00 uur
07:30-12:00 uur
09:00-12:00 uur
17:30-19:30 uur
09:00-12:00 uur

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

Middelpunt Landsmeer
Ma., wo. en vrijdag
van 9:00 tot 12:00 uur
Marktplein 10, 1121 GL Landsmeer
Tel. (020) 4877124
middelpunt@landsmeer.nl
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