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1.

Vaststellen van de notulen van de vergadering van 5 juli 2005

CBO-WKR

2.

2005/2206

IWO-AVR

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.
Begroting 2006 SMD Zaanstreek Waterland
•

Burgemeester en wethouders besluiten af te wijken van de voor 2006

ingediende begroting van de SMD Zaanstreek Waterland en voor 2006
een bijdrage te begroten van € 53.080,- voor het AMW en € 8.595,voor de keuze-adviseur.
•

De SMD ZW hiervan in kennis te stellen en hen te adviseren te gaan
bezuinigen op overhead en huisvestingslasten.

•

De nieuwe aanvragen voor vriesvers maaltijdvoorziening en
mentorproject af te wijzen.

3.

2005/2809 - verzoek kopen openbaar groen

GCT-MDI

B&W besluiten over te gaan tot verkoop van openbaar groen, Slaperstraat 22
van 26 m2. Kosten € 90,-- p/m2 kosten koper.
4.

2005/2810 - verzoek huren grond

GCT-MDI

B&W besluiten het verzoek van de bewoner van dr Boomstraat 8 om achter de
woning grond te mogen huren af te wijzen.
5.

2005/2963 - Aanvraag voorrang van I.M. te Oostzaan

IWO-MRH

Burgemeester en wethouders besluiten - conform het advies van gemeente
Amsterdam - de aanvraag om voorrang af te wijzen.
6.

2005/2975 - Evaluatie gebruiksvergunningen

B&W concluderen dat de inhaalslag m.b.t. gebruiksvergunningen niet binnen
de gestelde 4,5 jaar wordt gerealiseerd. B&W zullen de sectordirecteur

preventie via een duidelijke brief aanschrijven en hem vragen om snel zijn

CBO-WTW

reactie te geven op de door het college gestelde conclusie.

Het college spreekt voorts uit, dat de te verrichten taken dienen plaats te
vinden binnen het beschikbaar gestelde budget.

Extra aandacht wordt gevraagd voor rapportering en verslaglegging van het
proces.
7.

2005/2988

Verzoek NAW gegevens i.v.m. verstrekking kado ogv zilveren

ISH-SPL

regeringsjubileum.

Het college van B&W stemt in om NAW-gegevens, zoals genoemd in

bijgaande brief, aan te leveren, opdat deze personen een kado van het
nationaal comite zilveren regeringsjubileum Koningin Beatrix kunnen
ontvangen. In Kompas zal hieraan aandacht worden besteed.
8.

2005/2989 - Verzoek kopen grond

GCT-MDI

B&W besluiten over te gaan tot verkoop van een stukje grond naast Lisweg
319 grootte ca 28 m2. Kosten € 90,00 p/m2 kosten koper.
9.

2005/3068

Aanvraag splitsingsvergunning IDEA BV, pand op perceel Zuideinde 159-161.

GRO-LRO

B&W besluiten splitsingsvergunning te verlenen overeenkomstig de

Huisvestingsverordening Oostzaan 16 dec 1996, conform art.32 lid 1 en 2

e.v. van dezelfde huisvestingsverordening, ten behoeve van het gebouw aan
het Zuideinde 159-161 te Oostzaan, overeenkomstig de bij dit besluit

behorende en als zodanig gewaarmerkte tekeningen en bescheiden, onder
voorwaarden en/of eisen, zoals aangegeven in bijlagen.
10.

2005/3070 - Jaarrekening 2004 Rio Zaanstreek

B&W nemen kennis van de jaarrekening 2004 van Rio Zaanstreek.

IWO-AVR

Geconstateerd wordt dat:
•
•
•

de bedragen voor Oostzaan op correcte wijze zijn opgenomen.
geen accountantsverklaring is opgesteld;

de gemeenteraad schriftelijk op de hoogte dient te worden gesteld
van de actuele problematiek en ontwikkelingen. Zij vraagt de
ambtelijke dienst hiertoe een conceptbrief op te stellen;

•

het RIO schriftelijk in kennis dient te worden gesteld van het gevoelen
van het college;

11.

2005/3071 - Jaarrekening 2004 SMD Zaanstreek Waterland

B&W besluiten op grond van de jaarrekening 2004 de subsidie 2004 voor de
SMD Zaanstreek Waterland vast te stellen op een bijdrage van € 51.581,-.

Nog te betalen een bijdrage van € 627,04 ten behoeve van automatisering
van het informatie- en serviceloket Zorg en Welzijn. Dekking uit de post
Ouderbeleid.

IWO-AVR

12.

2005/3072 - Kadernota WMO

B&W besluiten de raad voor te stellen de bijgevoegde kadernota WMO met de

IWO-AVR

voorgestelde beleidskaders vast te stellen. De (verplichte) inspraak vindt
plaats op 19 juli door de commissie OWG en op 7 september door alle
belanghebbenden. Raadsleden worden nadrukkelijk betrokken. De
raadscommssie AZ bespreekt het voorstel vervolgens tijdens de

commissievergaderingen van 5 september en 3 oktober 2005, waarna de
gemeenteraad tot vaststelling overgaat.
13.

2005/3076 - De bieb voor de Zaanstreek en OB Oostzaan: samen verder?

X X ISH-SPL

Het college van B&W besluit:
•

in te stemmen met een fusie tussen bibliotheek Zaanstreek en de
openbare bibliotheek Oostzaan.

•

dit besluit ter kennis te brengen van de commissie AZ en de
gemeenteraad.

14.

2005/3080

Aanvraag om een lichte bouwvergunning voor het uitbreiden van de woning

GBW-HMA

aan Zuideinde 185.

Burgemeester en wethouders besluiten toepassing te geven aan het bepaalde
in artikel 19a lid 4 van de WRO en het bouwplan voor het uitbreiden van de
woning aan Zuideinde 185, gedurende vier weken ter inzage te leggen.
15.

2005/3081

Aanvraag om lichte bouwvergunning voor het gedeeltelijk vergroten van de

GBW-HMA

woning aan Rietschoot 226.

Burgemeester en wethouders besluiten conform BWT-advies:
•

vrijstelling te verlenen van de bestemmingsplanbepalingen
"Herziening Veenbraak" (art.19a lid 4 WRO);

•

bouwvergunning te verlenen voor het gedeeltelijk vergroten van de
woning aan Rietschoot 226.

16.

2005/3104 - Samenwerking milieu

Burgemeester en wethouders besluiten:
•

In te stemmen met het principebesluit om zich (bij voorkeur) collectief
aan te sluiten bij een regionale milieudienst;

•

Hun waardering uit te spreken voor de tussentijdse rapportage door
de wethouder en verzoeken hem voort te gaan op de ingeslagen weg;

•

De provincie te verzoeken het uitwerken van een voorstel financieel te
ondersteunen.

•

de gemeenteraad – in het kader van de actieve informatieplicht –

schriftelijk te informeren over de actuele stand van zaken;

GBW-HBO

17.

Communicatie:
Over de agendapunten 7 (NAW-gegevens)en 12 (kadernota WMO).

Vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en wethouders 19 juli 2005
Secretaris

De burgemeester

H.P.M. Beentjes

P.J.Möhlmann

