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Burgemeester P.J. Möhlmann, de wethouders R.J. Monen, E.J. Taams en Th.E. Smit en gemeentesecretaris
H.P.M. Beentjes. Wethouder Monen verlaat rond 10.15 uur de vergadering wegens verplichtingen elders.
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H.P.M. Beentjes

Ko pie ën

1.

Vaststellen van de notulen van de vergadering van 5 september 2005

CBO-WKR

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.
2.

2005/3803 - Informatie over aantrekken van langlopende lening

IFB-EDE

B&W stellen de brief om de raadsleden te informeren over het aantrekken van
een langlopende lening vast en nemen kennis van de procedure van het
aantrekken van de langlopende lening.
3.

2005/3434

ISH-SPL

Deelname aan het onderschrijven van de milleniumdoelen
B&W stemmen in om acties 1, 2 (ged.) en 4 te ondersteunen. De tijd is te kort
om aan actie 3 mee te doen.
4.

2005/3622 - Modelbesluit aangaan achtervangovereenkomst per lening

GRO-LRO

Het college besluit tot vaststelling van het "model-collegebesluit
achtervangovereenkomst per lening" voor de achtervangovereenkomst met de
Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw, zodat de toegelaten instelling
(WOV) gebruik kan maken van de faciliteiten van het waarborgfonds, te
weten een lening met numer 872.544.020, met stortingsdatum 1 november
2005 en hoofdsom € 457.860,--.
5.

2005/3660 - Eindrapportage GBA audit

ISH-SPL

B&W nemen de rapportage voor kennisgeving aan en brengen het agentschap
BPR op de hoogte van het resultaat. Tevens complimenteert B&W de
betrokken medewerk(st)ers met het behaalde resultaat.
6.

2005/3798 - Bezwaarschrift mevrouw V.

IWO-LSL

Burgemeester en wethouders besluiten:
1. het bezwaarschrift is ontvankelijk ;
2. het bezwaar is niet gegrond;
3. het bestreden besluit wordt in stand gehouden;
7.

2005/3800
Verslag over de uitvoering IOAW/IOAZ/Bbz 2004
Burgemeester en wethouders nemen het stuk ter kennisname.

IWO-LSL
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8.

2005/3801 - Evaluatie minimabeleid

IWO-LSL

Burgemeester en wethouders zijn tevreden met de kwaliteit van het
onderzoek. Het college geeft opdracht aan de ambtelijke organisatie om de
voorgestelde maatregelen ten uitvoer te brengen.
9.

2005/3802 - Rapportage controle hondenbelasting

IFB-BST

Burgemeester en wethouders besluiten de rapportage voor kennisgeving aan
te nemen.
10.

2005/3806 - Herinrichting Kerkbuurt

GCT-CKE

B&W besluiten, dat Delft Infra Advies te Delft het voorbereidende werk gaat
doen voor de somma van € 9.950,--. Dekking in de meerjarenbegroting van
2006, onder Kerkbuurt, begroot voor € 700.000,--.
11.

2005/3036

ISH-SPL

Brief de kolk inzake opmerkingen verbouwing
Burgemeester en wethouders stemmen in met conceptantwoord.
12.

Voortgang discussie wegentaak

GSH-PSO

Het college besluit een concept-zienswijze aan de ambtelijke dienst te vragen
als reactie op de brief van 1 september 2005 van het Hoogheemraadschap
Hollands Noorderkwartier, inzake voortgang discussie wegentaak.
13

Fax van Frantzen Advocaten d.d. 9 september 2005 inzake C.

GSH-PSO

Het college neemt kennis van de inhoud van de fax en besluit op de
ingeslagen weg door te gaan.
14

2005/3856 Zienswijze college n.a.v. reacties op kadernota WMO

X

IWO-AVR

B&W besluit op grond van de schriftelijke en mondelinge reacties op de
kadernota WMO haar zienswijze vast te stellen en aan te bieden aan de
raadscommissie Algemene Zaken tbv de themavond van 20 september 2005.
Tevens besluit het college om de vragen en adviezen te beantwoorden van de
commissie OWG; conform bijgevoegde conceptbrief.
15.

Conceptbrief aan de Minister van VWS inzake bouw nieuw verzorgingshuis.

GSH-PSO

Het college stelt – na bespreking – de conceptbrief aan de Minister van VWS
vast.
16.

Concept-antwoordbrief, gericht aan de gemeenteraad, inzake vragen en
opmerkingen uit de Commissie Algemene Zaken en Financien van september
2005.
Het college staat uitvoerig stil bij de beantwoording van de vragen en stelt
vervolgens de antwoordbrief aan de raad vast.

Vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en wethouders 20 september 2005

ISH-SPL
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Secretaris

De burgemeester

H.P.M. Beentjes

P.J.Möhlmann

