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1.

Vaststellen van de notulen van de vergadering van 8 februari 2005

MBO-WKR

2.

MBO-AHE/2005-xxxx

MBO-AHE

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

Vertegenwoordigers van raad bij externe organen

Burgemeester en wethouders besluiten hun wensen en bedenkingen ten

aanzien van het raadsvoorstel ‘vertegenwoordigers van de raad bij externe
organen’ overeenkomstig het bijgevoegde concept vast te stellen en ter

overweging bij de besluitvorming dienaangaande aan de raad kenbaar te
maken. Brief college verder aanpassen in overleg met secretaris.
3.

CST-WGR/2005-0404

Projectvoorstel invoeren precario op kabels en leidingen van nutsbedrijven

CST-WGR

Burgemeester en wethouders besluiten in te stemmen met het projectvoorstel
tot het invoeren van precariobelastingen op kabels en leidingen per 1 januari
2006. De kosten ad 2.500,00 zullen worden gerealiseerd maar zijn reeds

meegenomen in de meerjarenraming schijf 2006. De te maken kosten in 2005
zullen worden geïnvesteerd in het jaar 2005 en zullen in 2006 met de
opbrengst worden verrekend conform meerjarenraming.
4.

GBW-WTY/20050402

Aanpassen beleid inzake de regels voor de grafbedekking

Burgemeester en wethouders besluiten het beleid inzake regels grafbedekking
van 17 december 2002 aan te vullen met:

1. Bij uitbreiden van grafbedekking op bestaande eigen graven kan afgeweken
worden van de vastgestelde regels betreffende grafbedekking. E.e.a. ter
beoordeling van de begraafplaatsbeheerder en opzichter.

2. Materiaalkeuze uitbreiden met glas m.u.v. de graven op het oude deel van
de begraafplaats.

GBW-WTY

5.

IWO-AAH/2005-0396

Verordening Leerlingenvervoer 2004/2005

IWO-AAH

Burgemeester en Wethouders besluiten het voorstel om art. 15 lid 1 van de
verordening leerlingenvervoer aan te passen aan te houden.

Nader advies aan college voorleggen, rekening houdend met de artikelen 27 en
28 van de verordening en verder college inzicht geven in financiele stand van
zaken uitvoering van deze verordening
6.

MFB-PFL/2005-0377

Aankoop noodlokalen Noorderschool

MFB-PFL

Burgemeester en wethouders gaan akkoord met de offerte van De Meeuw en
gaan over tot aankoop van de noodlokalen achter de Noorderschool.

Investeringskrediet raad reeds verkregen (€ 127.000) en dekking kapitaallasten
reeds in meerjarenbegroting t/m 2008.
7.

GRO-LRO/2005-0405

Invorderingstraject De Knopen Jonker

GRO-LRO

Burgemeester en wethouders besluiten:
-

het besluit bij brief d.d. 28 december 2004 (verzonden 3 januari 2005,
kenmerk GRO-CSO/04-3739) in stand te laten;

-

het invorderingstraject zoals is vastgesteld bij besluit d.d. 28 december
2004 (verzonden 3 januari 2005, kenmerk GRO-CSO/04-3739( te

beëindigen en af te zien van de invordering van de verbeurde dwangsom
van € 15.000,00, onder de opschortende voorwaarde dat u binnen zes

weken na de dagtekening van deze brief (zie datumstempel) de restanten

van het onder de last van dwangsom vallende bedrijfsgebouw genoemd in
brief van d.d. 8 maart 2004 (verzonden 26 maart 2004, kernmerk GBWFFE/04-791) verwijdert, te weten: a. van het 11,50 meter lange

bedrijfsgebouw, het nog niet gesloopte gedeelte van 3 meter in de lengte;
b. het gedeelte van de schutting dat hoger is dan twee meter en c. de
aanwezige vloerenconstructie;
-

ons college zal het invorderingstraject voortzetten en tot invordering van €
15.000,00 overeenkomstig het besluit d.d. 28 december 2004 (verzonden
3 januari 2005, kenmerk GRO-CSO/04/3739) overgaan, indien door ons
college wordt geconstateerd dat niet binnen zes weken dagtekening van

deze brief (zie datumstempel) aan de last onder dwangsom wordt voldaan
overeenkomstig het besluit d.d. 28 december 2004 (verzonden 3 januari
2005, kenmerk GRO-CSO/04-3739).
8.

GRO-FDU/20050397
Verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaatsen bij De Kolk

Burgemeester en wethouders besluiten conform bijgaand ontwerp-

verkeersbesluit de twee huidige gehandicaptenparkeerplaatsen bij De Kolk op
te heffen en een tweetal nieuwe te realiseren.

GRO-FDU

9.

GBW-HMA/2005-0357

Aanvraag om reguliere bouwvergunning Kerkbuurt 116

GBW-HMA

Burgemeester en wethouders besluiten toepassing te geven aan het bepaalde
in artikel 19a lid 4 van de WRO.

En het bouwplan voor het plaatsen van een bijgebouw aan Kerkbuurt 116,
gedurende vier weken ter inzage te leggen.
10.

GRO-LRO

GRO-LRO/2005-0373

Huurovereenkomst WRV Het Twiske

Burgemeester en wethouders besluiten:
-

college van B&W verklaren de burgemeester bevoegd om namens haar, de
gemeente Oostzaan als publiekrechtelijk rechtspersoon te

vertegenwoordigen en te binden aan de nieuwe huurovereenkomst met

Waterrecreatievereniging Het Twiske inzake het eilandje in de Ringvaart ter
hoogte van de Dr. Wijmansstraat, kadastraal gemeente Oostzaan, sectie F,
nr. 351 gedeeltelijk;
-

na het sluiten van de nieuwe huurovereenkomst, de bestaande

huurovereenkomst d.d. 30-5-1974 met Waterrecreatievereniging Het
Twiske hierbij te laten vervallen.
11.

GRO-LRO

GRO-LRO/2005-0125

Beslissing op bezwaarschrift van M. en v.D.
De burgemeester en wethouders besluiten:
-

het bezwaarschrift 18 augustus 2004 gegrond te verklaren;

het bestreden besluit d.d. 3 augustus 2004 (verzonden 10 augustus 2004,
kenmerk LB/2004083/4059) te herroepen en in te trekken;

-

aanvraag bouwvergunning van de heer S. d.d. 1 juli 2004, na intrekking
van het bestreden besluit, opnieuw in behandeling nemen.

12.

Communicatie

Communiceren over de besluiten onder nrs. 4, 6, 8 en 10.

Vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders van 22 februari 2005
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