.

Bekijk de webversie

Week 22 - Het vertrek van Mandy Elfferich als wethouder heeft invloed op de bevoegdheden van
het college. In deze nieuwsbrief leggen we uit wat dit betekent. Verder attenderen we u graag op
het open huis dat we organiseren in het oude Middelpunt, waar binnenkort een aantal
vluchtelingen uit Oekraïne tijdelijk hun intrek zullen nemen.

Bevoegdheden van het college na vertrek wethouder
Het vertrek van Mandy Elfferich als wethouder heeft gevolgen voor
de bevoegdheden van het college. De Gemeentewet stelt namelijk
dat er minimaal twee wethouders moeten zijn om te beraadslagen
en besluiten te nemen. Wanneer er niet twee wethouders zijn, treedt
de burgemeester op als bestuursorgaan, totdat er weer minimaal
twee wethouders zijn. Daarnaast vraagt deze situatie dat de
burgemeester zich beperkt tot het hoogstnoodzakelijke. De
uitvoering van het raads- en collegeprogramma wordt daardoor
vertraagd of komt (deels) stil te liggen. Alleen besluiten die wegens
wettelijke termijnen niet kunnen worden uitgesteld én niet politiek
gevoelig zijn, kunnen op dit moment door de burgemeester Léon de
Lange worden genomen.

Open huis oude Middelpunt
Er is de afgelopen weken hard gewerkt om het voormalige
Middelpunt te verbouwen tot een opvanglocatie voor acht tot twaalf
Oekraïense vluchtelingen. Wij willen een ieder van u die heeft
meegeholpen om deze locatie bewoonbaar te maken en/of in te
richten, hartelijk danken! Het is fantastisch om te zien hoe groot de
betrokkenheid is. Bent u benieuwd naar het eindresultaat of wilt u
meer informatie? Dan bent u van harte welkom tijdens het open huis
van de opvanglocatie op zondag 12 juni a.s. van 13.00 tot 15.00
uur in het voormalige Middelpunt (Dr. M.L. Kingstraat 2,
Landsmeer).

Bestrating rondom bomen Raashuisstraat
Momenteel wordt er gewerkt aan de bestrating rondom de bomen
aan de Raadhuisstraat. Dit gebeurt naar aanleiding van het besluit
van de gemeente, op maandag 16 mei jl., om de eerder
aangekondigde kap van de bomen aan de Raadhuisstraat niet door
te laten gaan. In plaats van de bomen te kappen wordt nu het
straatwerk hersteld, zodat het daar weer veilig is voor voetgangers
om te lopen. De bestrating van deze plek biedt een
kortetermijnoplossing, aangezien de verwachting is dat het
straatwerk iedere drie à vijf jaar opnieuw hersteld zal moeten
worden. Lees hier het hele bericht.

Energietoeslag voor lage inkomens
Het is nu mogelijk om de eenmalige energietoeslag voor minima
aan te vragen. Deze toeslag van maximaal € 800 kan worden
aangevraagd door:
- inwoners met een inkomen op of net boven het sociaal minimum
- inwoners met een IOW-uitkering
- AOW-gerechtigden zonder aanvullend pensioen
- Zelfstandige ondernemers met een laag inkomen
Inwoners met een bijstandsuitkering hoeven niets te doen, die
krijgen dit bedrag vanzelf gestort. Meer informatie.

Themabijeenkomst Omgaan met gevoelens
Elk kind krijgt in zijn leven te maken met situaties die bepaalde
gevoelens oproepen. Dit kunnen positieve, maar ook negatieve
gevoelens zijn. Ieder kind kan anders reageren op dezelfde situatie.
Als ouder is het soms lastig om met de gevoelens van uw kind om
te gaan. De GGD Zaanstreek-Waterland organiseert hier een
themabijeenkomst over op woensdag 15 juni van 19.30 tot 21.00
uur in het Middelpunt, Landsmeer. Tijdens de bijeenkomst is er
onder andere aandacht voor het herkennen en accepteren van
gevoelens, het ondersteunen van een kind bij het omgaan met gevoelens en het grenzen stellen aan
onacceptabel gedrag van een kind. Wilt u zich aanmelden? Dat kan hier.

Aangepaste openingstijden tweede pinksterdag
Maandag 6 juni zijn het gemeentehuis, het Middelpunt en de
milieustraat gesloten vanwege tweede pinksterdag. Natuurlijk kunt
u wel online gebruik maken van de diensten van de gemeente, zoals
voor de aanvraag van een paspoort of het doorgeven van een
verhuizing.

Bezorging Kompas
Elke woensdag wordt het Kompas bezorgd bij inwoners van de
gemeente Landsmeer die geen 'nee-nee'-sticker op de brievenbus
hebben. Mist u Kompas wel eens, omdat deze niet is bezorgd?
Neem dan contact op met Rodi Media, de uitgever van Kompas. U
kunt bij Rodi een bezorgklacht indienen.

Nieuws van de gemeenteraad
Vanavond staat er een commissievergadering gepland. U kunt de
vergadering hier volgen of terugkijken! Volgende week, donderdag
9 juni, zal de raadsvergadering plaatsvinden in het teken van de
jaarrekening 2021. De raad stelt jaarlijks de jaarrekening vast. De
jaarrekening betreft alle baten en lasten van de gemeente. De raad
controleert of binnen de beschikbaar gestelde budgetten de vooraf
gestelde doelen bereikt zijn. Kijk de vergadering live mee en bekijk
hier de stukken alvast.

Vacatures
Bij de gemeente Landsmeer zoeken we momenteel nieuwe collega's voor een aantal functies. Misschien is er
een vacature die u aanspreekt of waarvoor u een geschikte kandidaat weet? Bekijk hier de vacatures.

Bekendmakingen
De (verplichte) publicaties en bekendmakingen zoals deze gepubliceerd zijn in het Kompas van deze week.

Handige links
Diensten & producten | Gemeenteraad | Melding doen

Contact

Wanneer kunt u bij ons terecht

Kijk op de website hoe en wanneer u ons kunt bezoeken. Wij werken alleen op afspraak.
Het Middelpunt, centrum voor zorg en welzijn van de gemeente Landsmeer, is alleen telefonisch
bereikbaar tussen 9.00-12.00 uur: 020 487 71 24
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