College van Burgemeester en Wethouders

Notulen Collegevergadering
O verl e g

Collegevergadering

D at u m

15 november 2005

Be g int ij d

09.00

Aanw e zig

Burgemeester P.J. Möhlmann, wethouders R.J. Monen en E.J. Taams, Wethouder Th.E. Smit en

E ind t ij d

gemeentesecretaris H.P.M. Beentjes.
Af we zi g
Not ulen

H.P.M. Beentjes

Kop ie ën

Het college besluit – gelet op het positieve advies van alle locale politieke
raadsfracties - in te stemmen met een korte wake op het Kerkplein ter herdenking
van de slachtoffers van de Schipholbrand op donderdag
donderdag 17 november 2005 van
19.45 tot 20.15 uur. Hiertoe zal een oproep worden gedaan aan de bevolking van
Oostzaan. De burgemeester zal hierbij in ieder geval aanwezig zijn.

1.

Vaststellen van de notulen van de vergadering van 8 november 2005

CBO-WKR

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.
2.

2005/3830

GCT-MDI

Verzoek kopen grond
Burgemeester en wethouders besluiten over te gaan tot verkoop van ca 51
m2 grond, Kerkbuurt 110. Kosten € 90,- p/m2 kosten koper.
3.

2005/4322

GCT-MDI

Verzoek kopen groen
Burgemeester en wethouders besluiten om het verzoek van mw. T-P om een
strook grond voor haar woning te mogen kopen, af te wijzen.
4.

2005/4660

GBW-WTY

Overzicht van de gemandateerde
gemandateerde besluiten inzake de begraafplaats.
Burgemeester en wethouders besluiten het overzicht van de aan het
sectorhoofd GGZ gemandateerde besluiten inzake de begraafplaats over het
derde kwartaal 2005 voor kennisgeving aan te nemen.
5.

2005/4661 - Convenant uitvoering beleid OGGZ
Burgemeester en wethouders beluiten in te stemmen met de ondertekening
van het regionale convenant Openbare Geestelijke Gezondheidszorg
Zaanstreek Waterland en de portefeuillehouder Maatschappelijke Participatie
eenmalig te mandateren om namens het college van B&W dit convenant te
ondertekenen. Verder te besluiten conform de voorgestelde besluiten in
bijgaand memo.
Dit alles ter kennisname aan de Raadscommissie Algemene Zaken.

X

IWO-AVR

6.

GRO-LRO

2005/4662
Vrijstellingsprocedure
Vrijstellingsprocedure ex artikel 19 lid 2 Wro t.b.v. een aanvraag om een
aanlegvergunning aan de Haal 8, 1511 AR te Oostzaan
Burgemeester en wethouders besluiten toepassing te geven aan het bepaalde
in artikel 19a lid 4 van de Wro en het reeds uitgevoerde nog niet vergunde
bouwplan, te weten:
1. de aangebrachte beschoeiing langs het achterterrein,
2. het aangewonnen land bij het achterterrein en
3. de aangebrachte ophoging en verharding (deels met stelconplaten) van het
achterterrein, van perceel kad.nr.L 827 op de Haal 8, 1511 AR te Oostzaan,
vier weken ter inzage te leggen.

7

20052005-

GRO-LRO

Afzien handhavend optreden HoutHout- en Bouwmarkt Buis, bouwbouw- of
afvalstoffen.
Het college van B&W besluit, gelet op de uitspraak van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State van 6 april 2005 (nr.
200406591/1), de bezwaren met betrekking tot:
1. de toepasselijke milieuwetgeving;
2. de kwaliteit van de houtsnippers en uitgevoerde onderzoeken;
3. de toepassing van het bouwstoffenbesluit en;
4. afvalstoffenregelgeving;
ongegrond te verklaren.
De beslissing op bezwaar van 22 juni 2004,kenmerk GRO-CSO/04-1736 te
heroverwegen zoals in het voorstel is aangegeven.
8

Conceptbrief aan de gemeenteraad inzake begroting 2006 en Algemene

X IFB-EDE

Beschouwingen VVD.
Burgemeester en wethouders stellen de conceptbrief definitief vast.
10.

Afsprakenlijst:

CBO-WKR

De afsprakenlijst wordt doorgenomen en geactualiseerd.

Vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en wethouders 22 november 2005
Secretaris

De burgemeester

H.P.M. Beentjes

P.J.Möhlmann
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