College van Burgemeester en Wethouders

Notulen Collegevergadering
O v e rl eg

Collegevergadering

D a tu m

21 juni 2005

B eg in ti j d

E in dt i jd

A an w ez i g

De wethouders R.J. Monen en E.J. Taams, Wethouder Th.E. Smit en gemeentesecretaris H.P.M. Beentjes.

A f w ez ig

Burgemeester P.J. Mohlmann (vakantie);

N o tu len

H.P.M. Beentjes

K o p ie ën

Om 11.30 uur vindt er een presentatie voor het college van B&W plaats van het bouwplan Lishof

door het bureau Heren 5, in het gebouw van de griffie.
1.

Vaststellen van de notulen van de vergadering van 14 juni 2005

KRAMER, W

2.

2005/1022

RHEEDEN, M

Leerlingenvervoer schooljaren 2001/2002 en 2002/2003 inzake S.K

Burgemeester en wethouders besluiten, conform het commissie bezwaar, om

VAN

mevrouw S.K. in haar bezwaar tegen de eigen bijdrage leerlingenvervoer niet
ontvankelijk te verklaren, vanwege overschrijding van de bezwaartermijn.
3.

2005/1333 - Sportweek 2005

De burgemeester verleent op grond van artikel 2.2.2 van de APV een

HEINER, A

vergunning voor het organiseren van de sportweek 2005, aan Stichting sport
en feestevenementen Oostzaan, onder voorwaarden en conform bijgaand
concept.
4.

2005/2811

ROEST, L

Beslissing op bezwaar, handhaving, aanlegvergunning

VAN DER

Burgemeester en wethouders besluiten:

- het verzoek handhavend op te treden ten aanzien van het aanbrengen van
een kozijn in de zijgevel van het bedrijfsgebouw aan de Haal 8 te
oostzaan af te wijzen.

- de bezwaren voor zover gericht tegen het uitblijven van een beslissing op
het verzoek handhavend op te treden ten aanzien van het aanbrengen van

een kozijn in de zijgevel van het bedrijfs-gebouw aan de Haal 8 te Oostzaan
ongegrond te verklaren;

- de bezwaren gericht tegen de aanlegvergunning (besluit van 28 september
2004, kenmerk AV/20040928/4078) gegrond te verklaren;

- de aanlegvergunning (besluit van 28 september 2004, kenmerk

AV/20040928/4078) te herroepen en de bij brief van 24 augustus 2004 door
Hout- en Bouwmarkt Buijs ingediende aanvraag om een aanlegvergunning
opnieuw in behandeling te nemen;

B&W besluiten tevens tot het inschakelen van een mediator.

5.

2005/2816 - iepziektebestrijding

Burgemeester en wethouders besluiten in te stemmen met deelname aan het

BOVEN, H

provinciaal project iepziektebestrijding.
6.

2005/2817

Aanvraag om vrijstelling van het vigerende bestemmingsplan

Uitbreidingsplan in onderdelen "KOM" ( reguliere bouwvergunning

MARSKAMP,
H

noodzakelijk) voor het verbouwen van een bedrijfsgebouw aan kerkbuurt 2729

B&W besluiten toepassing te geven aan het bepaalde in artikel 19 lid 4 van de
WRO en het bouwplan voor het verbouwen van een bedrijfsgebouw aan
kerkstraat 27-29, gedurende vier weken ter inzage te leggen.
7.

2005/2818

Aanvraag om lichte bouwvergunning voor het bouwen van een bijgebouw aan

MARSKAMP,
H

Zuideinde 150

B&W besluiten toepassing te geven aan het bepaalde in artikel 19a lid 4 van

de WRO en het bouwplan voor het bouwen van een bijgebouw aan Zuideinde
150, gedurende vier weken ter inzage te leggen.
8.

2005/2819

Aanvraag om lichte bouwvergunning voor het bouwen van een aanbouw aan
Rietschoot 43

MARSKAMP,
H

B&W besluiten toepassing te geven aan het bepaalde in artikel 18 lid 1 van
het bestemmingsplan Herziening Veenbraak, en het bouwplan van een

aanbouw aan Rietschoot 43, gedurende twee weken ter inzage te leggen.
9.

2005/2820

Jaarrekening 2004, 1ste begrotingswijziging 2005 en begroting 2006

X X PLOOIJER, S

Landschap Waterland

Burgemeester en wethouders stemmen in met de navolgende bescheiden van
recreatieschap Landschap Waterland:
a. de rekening 2004;

b. de 1ste begrotingswijziging 2005;
c. de begroting 2006;

en brengen deze ter kennis van de commissie A en de gemeenteraad.
10.

2005/2832 - Calamiteitenplan Gemeente Oostzaan

Burgemeester en wethouders besluiten om het calamiteitenplan vast te

stellen en het personeel te informeren tijdens een personeelsbijeenkomst. Er

TWUIJVER, W
VAN

worden per jaar minimaal twee oefeningen in het kader van het calamiteitenplan georganiseerd. Tevens worden alle ruimten voorzien van een vluchtplan
(plattegrond met hierop de vluchtwegen en blusmiddelen).
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11.

2005/2833 - vragen college n.a.v. jaarverslag commissie bezwaarschriften
B&W nemen kennis van de antwoorden op haar vragen naar aanleiding van

HEINER, A

het jaarverslag van de commissie bezwaarschriften 2004;

Zij besluiten de antwoorden te bezien in samenhang met de resultaten van
het doelmatigheidsonderzoek.
12

Opleidingsplan 2005-06-21

B&W bsluiten tot definitieve vaststelling van het opleidingsplan 2005, gelezen

FORMER, J

de instemming van de Ondernemingsraad.
13

Verruiming openingstijden gemeentewerf.

B&W besluiten definitief tot verruiming van de openingstijden van de

WILDE, B de

gemeentewerf (conform voorstel), onder de voorwaarde van instemming door
de Ondernemingsraad; dit ivm plaatsing info in gemeentegids 2005/1006.
Vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en wethouders 21 juni 2005
Secretaris

De loco-burgemeester

H.P.M. Beentjes

Th.E. Smit
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