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A f w ez ig
N o tu len

H.P.M. Beentjes

K o p ie ën

1.

Vaststellen van de notulen van de vergadering van 12 april 2005
1. De notulen worden vastgesteld;

MBO-WKR

2. Ten aanzien van analyse verbouwing Kolk verzoekt het college vooral
op te nemen in de analyse: wie heeft wanneer wat besloten;
2

CBO-AHE/2004-3843 - Aanvraag vergunning braderieën Midland B.V.

ISH-SPL
CBO-AHE

Burgemeester en wethouders besluiten de aanvraag aan te houden tot nader
overleg met de winkeliers van de Klaverweide.
3.

GBW-FFE/2005-1944

Aanvraag regulaire bouwvergunning van gemeente Oostzaan Postbus 15, 1510
AA Oostzaan voor het bouwen van het gemeenthuis aan Kerkbuurt 2.
Burgemeester en wethouders besluiten
•

Ontheffing te verlenen van het bepaalde in artikel 2.5.30 lid 1, van de

Bouwverordening Oostzaan (de eis om de ruimte voor parkeren of

stallen van de auto`s in op of onder het gebouw, dan wel op of onder
het onbebouwde terrein dat bij dat gebouw behoort aan te brengen),

conform artikel 2.5.30 lid 4, onder b van de Bouwordening Oostzaan
•

Vrijstelling ex.artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening te

verlenen.
•

Vrijstelling ex. artikel 14 van het bestemmingsplan "Centrum
Oostzaan"te verlenen.

•

Reguliere bouwvergunning te verlenen voor het bouwen van het

gemeentehuis kerkbuurt 2:overeenkomstig de bij dit besluit behorende
en als zodanig gewaarmerkte tekeningen en overige bescheiden onder
de voorwaarden en/ of eisen, zoals aangegeven op de hierbij
behorende bijlagen.

GBW-FFE

4.

ISZ-LSL/2005-1933

Contract met de gemeente Zaanstad inzake de uitvoering WWB

ISZ-LSL

Burgemeester en wethouders besluiten:
•
•

De tekst van het contract vast te stellen.

Het college tekent hierbij aan, dat naar haar oordeel de tekst onder 6.2
overbodig lijkt;

•

Het contract te tekenen en de toezicht op de uitvoering over te dragen
aan het sectorhoofd.

5.

CBO-AHE/2005-1422 - standplaatsvergunning verkoop bloemen en planten

Het college besluit op grond van artikel 5.2.3. - met inachtneming van hetgeen

CBO-AHE

is beschreven in het `standplaatsenbeleid Oostzaan` - niet over te gaan tot

het verstrekken van een vergunning voor het innemen van een standplaats

voor de verkoop van bloemen en planten op zaterdag in Oostzaan, alsmede de
aanvrager in wachtlijst op te nemen.
6.

GBW-FFE/2005-1934 - De Wering 45 illegaal plaatsen van een schotelantenne
Burgemeester en wethouders besluiten een termijn van 4 weken te geven voor

GBW-FFE

het verwijderen van de schotelantenne aan de voorgevel. Bij geen medewerking
handhavingstraject opstarten.
7.

GSH-PSO/2005-1935 - Visie op wonen in Oostzaan

Burgemeester en wethouders besluiten de "Visie op wonen in Oostzaan" van

GSH-PSO

november 2004 ter vaststelling aan de raad aan te bieden.
8.

IWO-IZA/2005-1346

Subsidieverzoek Volksdansgroep Oostzaan d.d. 28-3-2005

IWO-IZA

Burgemeester en wethouders besluiten een bijdrage van € 270,- beschikbaar
te stellen t.b.v. deelname aan het Europese Folklorefestival in Oostenrijk

aangezien deze activiteit past binnen de kaders van het budget voor themasubsidies cultuur 2005.
9

GBW-MMO/2005-1990

Aanvraag om reguliere bouwvergunning voor het vernieuwen en vergroten van

GBW-MMO

een bijgebouw aan het Zuideinde 147.
•

vrijstelling ex art 19, lid 3 Wet RO van de bepalingen van het geldende
bestemmingsplan “uitbreidingsplan in Hoofdzaken” te weigeren;

•

reguliere bouwvergunning voor het vernieuwen en vergroten van een
bijgebouw aan Zuideinde 147 te weigeren;

10

MBO-AHE/2005-554

Wijziging sluitingstijden en kennisgeving incidentele festiviteit Huppeldepup.
1. De burgemeester besluit niet over te gaan tot het vaststellen van een
gewijzigde sluitingstijd voor cafe Huppeldepup op 6 en 7 mei 2005;

2. De burgemeester besluit de incidentele festiviteit van 8 mei 2005 te
verbieden, voorzover deze buiten plaatsvindt;

3. Het college van B&W neemt de brief van de heer Lukken d.d. 22 februari
2005 – op grond van artikel 4.1.3 van de APV – voor kennisgeving aan.

MBO-AHE

11

Bestuur-IWZ/2005/2111

Benoeming L..W. van der Linden tot buitengewoon ambtenaar van de
burgerlijke stand van de gemeente Oostzaan .

Het college besluit – vanwege buitengewone omstandigheden - om de heer
L.W. van der Linden voor de datum van 24 juni 2005 te benoemen tot

buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Oostzaan,
teneinde een huwelijk te kunnen voltrekken binnen de gemeente Velsen.
12.

Verslagen
n.v.t.

13.

Communicatie
Agendapunt nr. 3 (bouwvergunning gemeentehuis);

Vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders van 26 april 2005
Secretaris

De burgemeester

H.P.M.Beentjes

P.J.Möhlmann

IBZ-PZO

