College van Burgemeester en Wethouders

NOTULEN Collegevergadering
O v e rl eg

Collegevergadering

D a tu m

20 september 2005

B eg in ti j d

E in dt i jd

A an w ez i g

Burgemeester P.J. Möhlmann, wethouders R.J. Monen en E.J. Taams, en gemeentesecretaris H.P.M. Beentjes.

A f w ez ig

Wethouder Smit (wegens vakantie)

N o tu len

H.P.M. Beentjes

K o p ie ën

Het college start de vergadering met een terugblik op de raadsvergadering van gisteravond.
1.

Vaststellen van de notulen van de vergadering van 13 september 2005

CBO-WKR

2.

2005/3883 - Afhandeling schade mevr.V

IFB-PFL

De notulen worden vastgesteld.

1. Burgemeester en wethouders gaan accoord met in de toelichting

omschreven prodedure, en gaan accoord met bijgaande brief aan
mevr. V;

2. De gemeente is geen partij meer. Zij heeft het dossier ter afdoening in
handen gsteld van Centraal Beheer;

3.

2005/3884 - Jaarrekening, begroting etc ROA
Burgemeester en wethouders:

X X CBO-AHE

1. nemen kennis van de ROA-jaarekening 2004, ROA begroting 2005/2006,

Regio Randstad jaarverslag 2004, Regio Randstad begroting 2006, Regionale
agenda 2006-2010 en de brief d.d. 1 juni 2005 van het college van
Waterland;

2. zenden de stukken ter kennisname aan de raad;

3. stellen het bestuur van de gemeenschappelijke regeling op de hoogte van
de bezuinigingstaakstelling die door de raad is opgelegd;

4. verwachten van het ROA dat zij de kostenontwikkeling scherp in de gaten
zullen gaten;

5. besluiten de regionale agenda van het ROA ter kennisneming aan de raad
te zenden;
4.

2005/3885

Beslissing op bezwaarschrift Zuideinde 147, 1511 GC Oostzaan
Burgemeester en wethouders besluiten,

- het bezwaarschrift d.d. 20 mei 2005 (ontvangen 23 mei 2005, regnr
05/2465, uw kenmerk 2005.791) ongegrond te verklaren;

- het bestreden besluit van 19 april 2005 ( verzonden 20 april 2005 kenmerk
RBW/20050419/5046 in stand te houden.

GRO-LRO
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5.

2005/3886

Brandveiligheid gymzaal van voormalige Kerkbuurtschool
•

GGB-MST

Burgemeester en wethouders besluiten tot het aanbrengen van losse
brandmelders, zodat in geval van calamitieit de aanwezigen bijtijds
worden gewaarschuwd en veilig het pand kunnen verlaten

•

Alle aktie dient er op gericht te zijn om zo spoedig mogelijk tot

GSH-PSO

ontruiming te komen van deze ruimten, incl. herhuisvesting, zodat zo

spoedig mogelijk tot volledige sloop kan worden overgegaan. Dit alles
in verband met de zeer onveilige situatie in het gebouw voor mensen.
6.

2005/3887

Voortgangsrapportage bedrijventerrein + beantwoording vragen vanuit de

X

GSH-PSO

commissie.

Burgemeester en wethouders besluiten:
•

de voortgangsrapportage bedrijventerrein aan te bieden aan de
commissie Grote projecten. Behandeling op 27 september 2005.

•

Tot vaststellen van de beantwoording van de vragen vanuit de
commissievergadering van juni 2005;

7.

2005/3888

Raadsvoorstel tot onttrekking aan de openbaarheid van de wegen Het Twiske

X X GRO-FDU

Burgemeester en wethouders besluiten;

- het ontwerp-raadsvoorstel/besluit aan de gemeenteraad aan te bieden;
- de indieners van zienswijzen in te lichten;

- na besluitvorming door de gemeenteraad concrete afspraken te maken het
recreatieschap over de uitbreiding van de parkeercapaciteit op het
sportveldencomplex;

- advies vragen aan 3VO;
8

2005/ wijze van aanbesteding van het werk op De Haal

GCT-AVO

Het college besluit in te stemmen met een openbare aanbesteding met
voorselectie door middel van loting.
9

Beantwoording vragen in vertrouwelijke bespreking van de “Grondexploitatie X
Bedrijventerrein Kolkweg-Zuid” in de commissie van 27 juni 2005.

GSH-PSO

Het college stemt in met de tekst van de schriftelijke beantwoording. (zie ook
agendapunt 6)
10.

Bespreken agenda ROA portefeuilleoverleg Fysieke Leefomgeving 22-9
1. Het college bespreekt uitgebreid de agenda voor dit overleg;

2. het college geeft aan de wethouder mee de huidige, consistente
beleidslijn van Oostzaan te blijven volgen;

3. Er zal een brief worden geschreven aan de ROA, waarin wordt

aangegeven welke om welke redenen de huisvesting van asielzoekers

achterblijft bij de doelstellingen;

ISW-SPL
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Vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en wethouders 27 september 2005
Secretaris

De burgemeester

H.P.M. Beentjes

P.J.Möhlmann

