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1.

Vaststellen van de notulen van de vergadering van 6 december 2005

2.

2005/3368

CBO-WKR

De notulen worden vastgesteld.
GBW-MZY

Aanvraag lichte bouwvergunning E .V Dr Scharffstraat 10
Burgemeester en wethouders besluiten conform BWT-advies:
-

vrijstelling te verlenen van de bestemmingsplanbepalingen, zie
bijgaand besluit;

-

bouwvergunning te verlenen voor het uitbreiden van de woning aan Dr
Scharffstraat 10 te Oostzaan.

3.

2005/4276 - Kolkweg

GCT-AVO

Burgemeester en wethouders besluiten in te stemmen met het verzoek aan de
provincie Noord-Holland om het wegvak Kolkweg van hm3.4 tot het
Zuideinde in eigendom, beheer en onderhoud over te nemen.
4.

2005/4552 - aanvraag urgentie woonruimte C.L

IWO-MRH

Burgemeester en wethouders besluiten - conform het advies van gemeente
Amsterdam - om aan mw L voorrang bij woningtoewijzing te verlenen op
medische gronden.
5.

2005/4971 - Projectvoortgangsrapportage 4 WMO

IWO-AVR

Het college besluit de vierde projectvoortgangsrapportage van het project
WMO vast te stellen.
6.

2005/4972 - Regionale samenwerking WMO

IWO-AVR

Het college besluit de bestuursopdracht WMO vast te stellen met als
aanvulling de coordinatie tussen Purmerend, Zaanstad en de kleine
gemeenten. Op grond hiervan mee te werken aan de voorgestelde structuur
van de regionale samenwerking.
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7.

2005/4973 - bezwaarschrift subsidie 2006 SMD Zaanstreek Waterland

IWO-AVR

Het college besluit naar aanleiding van het advies van de commissie bezwaaren beroepschriften Oostzaan - ondanks de inmiddels toegekende lichte
verhoging van de subsidie 2006 - het bezwaarschrift van de SMD Zaanstreek
Waterlan ongegerond te verklaren, aangezien het college de beleidsvrijheid
heeft om de hoogte van subsidies vast te stellen.
8.

2005/4975 - Illegaal bijgebouw voorerf De Wering 8

GBW-MMO

B&W besluiten dhr MFW P. een termijn van 6 weken te bieden voor het
verwijderen van het bijgebouw op het voorerf van perceel De Wering 8 . Bij
geen medewerking aanschrijven middels last onder dwangsom.
9.

2005/4976 - verzoek mw M. B. reservering graf XII F2

GBW-WTY

B&W besluiten mw M. B. toestemming te verlenen grafnummer XII F2 te
reserveren voor haarzelf en haar moeder, mw H. W-B omdat bijzondere
personnlijke omstandigheden hiertoe aanleiding geven.
10.

2005/4991 - afvalinzameling

GBW-HBO

Burgemeester en wethouders beslissen in te stemmen met bijgevoegde
gunningsbrief.
11.

2005/4993 - aanschaf nieuwe IBM server voor de backoffice applicaties

IIA-ESP

Burgemeester en wethouders besluiten de vervanging en installatie van de
nieuwe IBM server te laten uitvoeren door Getronics- Pink Roccade.
12.

2005/5014 - drank en horecaverguning art 3 DHW VOF Bescuul

CBO-OOV

Het college verleent op grond van art 3 DHW een drank- en horecavergunning
aan dhr J.Lukken en mevr N. Lukken-de Dood , handelende als vennoten van
de VOF Bescuul, te behoeve van van een bistro / lunchroom / broodjeszaak /
traiteur en catering , aan de Kerkbuurt 88a.
13.

2005/5015 - exploitatievergunning
exploitatievergunning VOF De Beskuul
a. De burgemeester verleent ogv art 2.3.1.2 APV een
exploitatievergunning aan J. Lukken en mevr N Lukken-de Dood , voor
exploitatie van een lunchroom / bistro / traiteur / catering met terras
, aan de Kerkbuurt 88a , onder voorwaarden , zoals in de vergunning
vermeld;
b. het college verleent ogv de Winkeltijdenwet 1996 en de verordening
winkeltijden Oostzaan 1996 ontheffing van de winkeltijden op zonen feestdagen, onder voorwaarden , zoals vermeld in de vergunning;
c. het college voorziet parkeerproblemen op de locatie;
d. het college verwacht van de heer Lukken, dat hij in gesprek gaat met
de omwonenden in de buurt;
e. de politie zal worden gevraagd om de parkeersituatie nauwlettend te
handhaven;

CBO-OOV

14.

2005/5016

X

IWO-AVR

X

IWO-AVR

Samenwerkingsovereenkomst
Samenwerkingsovereenkomst met Stichting Wonen Plus Noordholland
Het college besluit:
a. De samenwerkingsovereenkomst met de Stichting Wonen Plus
Noordholland te ondertekenen en deze stichting hiermee opdracht te
geven het project Wonen Plus Oostzaan uit te voeren met alle te
betrekken partijen.
b. De ontvangen provinciale subsidie van € 20.000 hiervoor beschikbaar
te stellen. Het eerste jaar wordt gratis en op proef gebruik gemaakt
van het registratiesysteem SWOffice.
c. De samenwerkingsovereenkomst zal ter informatie worden gezonden
aan de raadscommissie AZ.
d. Aan Anne Vrieze wordt gevraagd om het college in een klein A4tje
achtergrondinformatie te verstrekken over de praktische uitvoering
van de overeenkomst in Oostzaan. Wie gaat wat doen, met wie, hoe en
wanneer?
15.

2005/5017
Gerechtelijke uitspraak inzake europese aanbesteding
aanbesteding WvgWvg-hulpmiddelen
Het college besluit:
a. de gerechtelijke uitspraak inzake “ de zaak Caremate versus
gemeenten mbt tot de gunning Wvg-hulpmiddelen” voor kennisgeving
aan te nemen.
b. In het kader van de actieve informatieplicht bijgaande brief verzenden
aan de raadscommissie Algemene Zaken.

16.

Zienswijzen college op brieven gemeenten Best en Uithoorn

X X Gem.secr.

1. Brief gemeente Best (pleit bij minister voor uniforme voorangsregeling
voor rotondes): het college adviseert de raad om het pleidooi van de
gemeente Best te ondersteunen;
2. Brief Uithoorn (regioraad samenstellen naar representativiteit van de
deelnemende gemeenten): het college adviseert de gemeenteraad dit
pleidooi te ondersteunen;
Vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en wethouders 20 december 2005
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H.P.M. Beentjes
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