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A f w ez ig

Wethouder R.J. Monen wegens vakantie

N o tu len

H.P.M. Beentjes

K o p ie ën

1.

Vaststellen van de notulen van de vergadering van 12 juli en besloten agenda
12 juli 2005
•
•

2.

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

CBO-WKR

van de brief van De Kolk;

Peter S.

N.a.v. de notulen wordt aandacht gevraagd voor de beantwoording

2005/2459 - Verzoek huurvergoeding voor lantaarnpalen

GCT-MDI

Burgemeester en wethouders besluiten het verzoek van Van der L. om een
huurvergoeding te ontvangen voor twee lantaarnpalen af te wijzen.
3.

2005/2740 - Verzoek voorrangsindicatie van D.R.

IWO-MRH

B&W besluiten, in het algemeen belang, om wel een voorrangsindicatie te

verlenen aan D.R.
4.

2005/3187

Uitbesteden financiele projectadministratie bedrijventerrein Kolkweg Zuid
•

GSH-PSO

B&W besluiten de financiele projectadministratie van het

bedrijventerrein Kolkweg Zuid uit te besteden aan DHV voor een
bedrag van € 48.635 excl. BTW. DHV voert ook de algemene
projectleiding over het project.
•

De kosten bedragen € 48.635 excl. BTW en komen ten late van de
grondexploitatie op de post ontwikkelingskosten.

•
•

DHV voert de financiele administratie tot en met 2007,

Indien het na 2007 nodig is om een en ander voort te zetten, zal er

een nieuw besluit moeten worden genomen.
5.

2005/3188
Bezwaarschriften basisschool de Korenaar, Dr de Boerstraat.
Burgemeester en wethouders besluiten:
•

het bezwaarschrift d.d. 18 en 23 januari 2003 van D.L. niet
ontvankelijk te verklaren:

GRO-LRO

•

het bezwaarschrift d.d. 26 februari 2003 van A. B. ontvankelijk en
ongegrond verklaren:

•

het bestreden besluit 3 december 2002 (verzonden 9 december 2002,
kenmerk nr. B/20021203/2140/8) voor het overige in stand te
houden.

6.

2005/3189 - Vervanging secretaris commissie bezwaar

Burgemeester en wethouders besluiten op grond van artikel 4 van de

CBO-AHE

verordening behandeling bezwaar- en beroepsschriften Oostzaan:
•

de secretaris van de bezwaarschriftencommissie van Landsmeer aan te
wijzen als 1e vervanger gedurende een jaar na verzenddatum van de
beschikking;

•
•
7.

De heer O.C.Overmars aan te wijzen als 2e vervanger;

tot een overeenkomst met Landsmeer conform bijlage;

2005/3190

Aanvraag om reguliere bouwvergunning Dr. R. van der Loeffstraat 23 1511 VL

GBW-HMA

Oostzaan voor het uitbreiden van de woning.

Burgemeester en wethouders besluiten conform BWT- advies:
•

vrijstelling te verlenen van de bestemmingsplanbepalingen
uitbreidingsplan in onderdelen Kom (art.19a lid 4 WRO)

•

bouwvergunning te verlenen voor het uitbreiden van de woning aan
Dr.R. van der Loeffstraat 23

8.

2005/3191 - Jaarstukken Evean JGZ 2004
Burgemeester en wethouders besluiten:

IWO-AVR

1. de jaarrekening, het jaarverslag en het verslag kengetallen van Evean
Jeugdgezondheidszorg goed te keuren;

2. een bijdrage vast te stellen van € 104.920,- voor de uitvoering van
het Basistakenpakket jeugdgezondheidszorg en € 7.674,- voor de
uitvoering van het maatwerkgedeelte.

3. Het tekort van € 839,- voor Oostzaan wordt gedekt uit het
exploitatieresultaat 2003.

9.

2005/3192 - Verordening Stimuleringsregeling startersregeling

X X GRO-LRO

B&W besluiten tot het indienen van een verordening Stimuleringsfonds
startersregeling bij de gemeenteraad.
10.

2005/3193 - Opdrachtverlening voor het maken van een nieuw BRP-GRP
B&W besluiten opdracht te verlenen aan het ingenieursbureau Royal

GCT-CKE

Haskoning tot het maken van een nieuw BRP-GRP, voor de periode van 1
januari 2006 tot 1 januari 2011, voor de prijs van € 19.000,--
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11.

2005/3194

Gemeenschappelijke regeling sanering buitengebied ongezuiverde lozingen.

X X GCT-MDI

B&W besluiten de gemeenteraad voor te stellen in te stemmen met de

"Gemeenschappelijke Regeling Sanering Buitengebied tussen gemeente
Oostzaanen hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier".
12.

CBO-WTW

2005/3215 - Kermis 2005
•

Burgemeester en wethouders en de burgemeester besluiten, ieder
voor zover het zijn bevoegdheid betreft, om vergunningen te

verlenen, stroomtoevoer af te nemen bij Vonck- Mulder, actief te

communiceren richting inwoners, een gebruiksvergunning aan te

vragen. Dit alles m.b.t. de kermis van 4 tot en met 7 augustus 2005
op het terrein van de voormalige Kerkbuurtschool. Voor details zie
blz.7 mantel (besluit)
•

Bijzondere aandacht wordt gevraagd voor communicatie met de

omwonenden van het “ nieuwe kermisterrein”, voor het parkeren van
de kermiswagens in o.m. Bagoniastraat ivm het daar geldende
parkeerverbod, en de plaatsing van de agregaten;
•

In het algemeen gesproken moet overlast voor omwonenden zoveel
als mogelijk is, worden beperkt;

13.

X

WOV Jaarverslag 2004 en verantwoordingsstukken
1. Voor kennisgeving aangenomen;

Peter S.

2. Ter kennis brengen van de commissie Algemene Zaken;
14.

IWO-AVR

Bestuursvorm RIO
Het college besteedt aandacht aan de mogelijkheden voor een toekomstige

bestuursvorm van het RIO, een en ander is input voor de wethouder ivm het
portefeuillehoudersoverleg over het RIO.

Vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en wethouders 26 juli 2005
Loco-secretaris

P. Sondaar

De burgemeester

P.J.Möhlmann
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