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1.

Vaststellen van de notulen van de vergadering van 2 augustus 2005 en
vaststellen mandaatbesluiten.
•
•

De notulen worden vastgesteld.

CBO-WKR

Centrumplan in de Commissie Grote Projecten vertrouwelijk zal

GSH-PSO

N.a.v.: Het presidium heeft besloten, dat de behandeling van het
plaatsvinden;

•

N.a.v.: Bibliotheek: het onderzoeksrapport + het collegebesluit
moeten z.s.m. aan de raad ter informatie worden aangeboden;

2.

2005/3334 - Evenementenvergunning open dag Rijkswaterstaat

De burgemeester besluit op grond van artikel 2.2.2 van de Algemene

ISH-SPL
CBO-WTW

Plaatselijke Verordening een evenementenvergunning te verlenen aan
Rijkswaterstaat op zaterdag 17 september 2005 van 10.00 uur tot 17.00 uur,
op eigen terrein aan de Westkolkdijk 7 te oostzaan. Dit onder voorschriften
en tegen betaling van de geldende leges.
3.

2005/3342 - Sinterklaasintocht 2005

De burgemeester belsuit op grond van artikel2.1.2.1 van de Algemene

CBO-WTW

Plaatselijke Verordening vergunning te verlenen aan de Sint –

Nicolaascommissie Oostzaan voor de intocht van sinterklaas op zaterdag 19
november 2005 omstreeks 14.00 uur. De vergunning wordt verleend voor de
volgende route: Dahliasingel, Zuideinde, Kerkbuurt en Twiskeweg. Dit onder
voorschriften en tegen betaling van de geldende leges.
4.

2005/3456

Aanvraag standplaatsvergunning kenteken graveren/ruit reparatie

B&W besluiten op grond van artikel 5.2.3 en 2.1.5.1 van de Algemene
Plaatselijke Verordening vergunning te verlenen voor het innemen van

standplaats ten behoeve van het graveren van kentekens en ruit reparatie op

het parkeerterrein bij de Albert heijn, aan de Klaverweide en het plaatsen van
verwijsbordjes op respectievelijk 8 februari, 24 mei, 2 augustus en 6

december 2006. Dit onder voorschriften en tegen betaling van de geldende
leges.

CBO-WTW

5.

2005/3505 - Procedureregeling planschadevergoeding 2005

Burgemeester en wethouders besluiten – conform voorstel - tot het

GRO-LRO

vaststellen en publiceren van de "Procedureregeling planschadevergoeding

2005", met registratienummer GRO/ LRO 05-3505, voor 1 september 2005.
6.

2005/3510 - Beschoeiing De Haal/ persleiding witte gebieden
Burgemeester en wethouders besluiten:
•

GCT-AVO

Tot het vervangen van de schoeiing langs De Haal (en deels De Heul);
uit te voeren volgens variant 2 (stalen damwand).

•
•

Tot het herstellen van de asfaltverharding aan De Haal.

De aanleg van de persleiding voor de witte gebieden mee te nemen in
1 aanbesteding.

•

De wijze van openbare aanbesteding in een later stadium vast te
leggen.

•

Het besluit van het college zal in een brief aan de raad worden
meegedeeld;

7.

2005/3516

Stand van zaken met betrekking tot invoering precariobelasting.

CBB-AHE

Burgmeester en wethouders besluiten:

1. Na te gaan bij Zaanstad of PWN of, en in hoeverre, Oostzaan

betrokken is geweest bij de voorbereiding van de overeenkomst (heeft
er een vertegenwoordiger van oostzaan zitting genomen in de

commissie en bestaat er ook een toelichting bij onze overeenkomst).

2. Na te gaan bij Zaanstad of er (ambtelijke ) redenen zijn om in cassatie
te gaan.

3. De raad in te lichten vanuit de algemene informatieplicht van het
college, gezien de invloed op de begroting die de uitspraak kan
hebben. Een en ander volgens bijgaand document.

4. Tot het aanpassen tijdschema project aan de datum van uitspraak van
het Hof ten aanzien van de zaak college Zaanstad- Nuon.

8.

2005/3517

Uitvoeringsovereenkomst met RIO Zaanstreek 2005-2006

IWO-AVR

Burgemeester en wethouders houden dit agendapunt aan tot de vergadering
van 23 augustus 2005; (terugkomst wethouder Taams)
9.

Concept-brief college aan het aanjaagteam wonen van de Provincie.
Het college gaat accoord met de voorgestelde brief.

GSH-PSO

10

X GSH-PSO

Brief aan gemeenteraad over B&W-besluit inzake afvalinzameling.
Het college stelt de tekst van de brief vast.

11

X X GSH-PSO

Raadsvoorstel verplaatsing gemeentewerf
Het college stelt de tekst van het raadsvoorstel vast.

Vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en wethouders 23 augustus 2005.
Secretaris

De burgemeester

H.P.M. Beentjes

P.J.Möhlmann

