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1.

Vaststellen van de notulen van de vergadering van 3 mei 2005
De noptulen worden ongewijzigd vastgesteld.

MBO-WKR

Naar aanleiding van de notulen:
•

Besluit nr. 3 wordt ingetrokken. Het college besluit conform het
voorstel van het sectorhoofd GGZ tot het instellen van een

GSH-PSO

parkeerverbod aan één zijde van de Begoniastraat. Over de uitvoering
van dit besluit moet actief worden overlegd met de bewoners;
•

Over de sloop van de Kerkbuurtschool moet duidelijk worden

gecommuniceerd via Kompas. Het college geeft nog enkele suggesties

mee voor het laten voortleven van de herinnering aan deze school voor
vele dorpsgenoten;
2

Beantwoorden brief D`66

CBO-AAL
CBO-AAL

Het college gaat accoord met de conceptbrief als antwoord van het college..
3.

IWO-IZA/ 2005-1153

Afrekening schoolbegeleiding 2004

IWO-IZA

Het college besluit op basis van jaarrekening 2004 Schoolbegeleiding Z/W tot:
- subsidie Oostzaan 2004 op € 22.319,-;

- doorbetaling rijksbijdrage schoolbegeleiding 2004 op € 35.930,-;
- doorbetaling zieke leerlingen 2004 op € 1.282,-;
4.

MFB-PFl/ 2005-1224

Resultaatbestemming Rekeningresultaat 2004

X X MFB-PFL

1. B&W gaan akkoord met in bijlage genoemde resultaatbestemmingen
2. gaan tevens akkoord met concept-raadsvoorstel/-besluit om

genoemde budgetten - vooruitlopend op vaststellen jaarrekening alvast te onttrekken uit de algemene reserve;

1

5.

MBO-AHE/ 2005-2249 - Wet extern klachtrecht

Het college van B&W en de burgemeester besluiten, ieder voorzover het zijn

X X MBO-AHE

bevoegheid betreft:

1. Een werkproces vast te stellen inzake behandeling van de klaagschriften:
2) Aan de gemeenteraad te adviseren om te besluiten:

- tot aansluiting van de Gemeente Oostzaan bij de gemeentelijke ombudsman
van de Gemeente Amsterdam;

- de verordening "klachtenregeling gemeente Oostzaan "in te trekken;
- de taken en bevoegdheden als omschreven in de verordening op de

Gemeentelijke ombudsman Amsterdam van overeenkomstige toepassing te
verklaren voor Oostzaan;

- de secretaris van de bezwaarschriftencommissie aan te wijzen als eerste

klachtbehandelaar voor zover wordt voldaan aan artikel 9:7 van de Algemene
wet bestuursrecht, en de vervangend secretaris van de bezwaarschriften-

commissie aan te wijzen als diens vervanger, een en ander conform bijgaand
concept- raadsvoorstel.

3) Indien de raad de besluiten onder 1) en 2) gaat nemen, aan de raad te
adviseren tot het aangaan van een overeenkomst met de gemeente

Amsterdam, strekkende tot het afnemen van diensten van de ombudsman van
Amsterdam, overeenkomstig bijgevoegd exemplaar;
6.

IWO-IZA

IWO-IZA/ 2005-2254

Raming subsidie Schoolbegeleiding 2005

Burgemeester en wethouders besluiten het overzicht werkzaamheden SSZW
voor de Oostzaanse scholen in 2004 voor kennisgeving aan te nemen.
7.

CBO-WTW/ 2005-2259

Analyse Integraal Veiligheidsbeleid (fase 2 )

X

CBO-WTW

Burgemeester en wethouders besluiten om de analyse, behorende bij het

project integraal Veiligheidsbeleid goed te keuren en ter kennisname aan te
bieden aan de gemeenteraad.
8.

CBO-AHE/ 2005-2260
Beleid Wet bibob

CBO-AHE

B&W en de burgemeester besluiten, ieder voor zover het zijn bevoegdheid
betreft, tot het op grond van artikel 4:81 lid 1 Awb vaststellen van het

beleidsplan " De wet Bibob in Oostzaan" voor de uitvoering van de Wet Bibob,
alsmede tot bekendmaking van de beleidsregels door bijgaande conceptpublicatie ( bijlage 2)
9.

GGB-MST/ 2005-2261 - selecteren sloper Kerkbuurtschool
De firma Tijsterman opdracht geven voor het gedeeltelijk slopen van de
Kerkbuurtschool.

GGB-MST

10.

X X MFB-EDE

MFB-EDE/ 2005-2290

Voorjaar bestuurs- en managementrapportage 2005

1. B&W besluiten zowel de voorjaar-bestuursrapportage als de voorjaarmanagementrapportage vast te stellen;

2. zij bieden de voorjaar-bestuursrapporttage aan de raad aan ter
vaststelling.

11.

MFB-PFL/ 2005-2291

Productenjaarrekening en programmajaarrekening 2004
•

B&W gaan accoord met de beide jaarrekeningen 2004. De

programmarekening zal ter vaststelling worden aangeboden aan de

raad van 11 juli. De productenrekening zal ter kennisgeving worden
meegezonden.
•

Het college besluit tot het afspreken van de regel, dat vanaf nu slechts

afwijkingen van meer dan 10% zullen worden gemeld in de rapportages;
Vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en wethouders 24 mei 2005.
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