College van Burgemeester en Wethouders

Notulen Collegevergadering
O v e rl eg

Collegevergadering

D a tu m

20 december 2005 - voortzetting op 22 december 2005 om 13.30 uur

B eg in ti j d

09.00

A an w ez i g

Burgemeester P.J. Möhlmann, de wethouders R.J. Monen, E.J. Taams, Th.E. Smit en gemeentesecretaris

E in dt i jd

12.30

H.P.M. Beentjes.
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 13 december 2005

CBO-WKR

2.

2005/3855

CBO-OOV

De notulen worden vastgesteld.

Evenementenvergunning art.2.2.2. APV moederdagbraderie 2006

De burgemeester verleent aan organisatieburo Mikki vergunning ogv

art.2.2.2. APV voor het organiseren van een braderie op zondag 14 mei 2006
op en rondom de Klaverweide in Oostzaan, alsmede ontheffing van de

Zondagswet e.e.a. onder voorwaarden zoals beschreven in de vergunning.
3.

2005/4579

Verlenen vergunning maken muziek, art.2.1.4.1. APV ontheffing Zondagswet

CBO-OOV

De burgemeester verleent o.g.v. art. 2.1.4.1. APV vergunning voor het maken
van muziek op de moederdagbraderie ( 14 mei 2006) aan C.Groos, met als

standplaats Lisweg 2; de burgemeester verleent o.g.v. art 3 en 4 Zondagswet
ontheffing voor maken van muziek.
4.

2005/4826

Inname achtervangpositie ( samen met WSW) voor een lening van SGBB.

IFB-EDE

Burgemeester en wethouders besluiten accoord te gaan met een
achtervangpositie voor een lening van de SGBB.
5.

2005/4962

Incidentele ontheffing tijden horecabedrijf art.2.3.1.5. APV

CBO-OOV

De burgemeester verleent o.g.v. art.2.3.1.5. APV ontheffing van de

sluitingstijd aan dhr. J.Lukken voor cafe Huppeldepup op 1 januari 2006 van
00.00 uur tot 05.00 uur, voor het houden van een nieuwjaarsfeest.
6.

2005/5084 - Verordening voorzieningen commissieleden 2006

Burgemeester en wethouders besluiten de raad voor te stellen de verordening
voorzieningen commissieleden 2006 vast te stellen overeenkomstig bijgaand
concept- raadsvoorstel.

X X CBO-AHE
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7.

2005/5085 - Begroting invoeringsbudget WMO

Burgemeester en wethouders besluiten het invoeringsbudget WMO van

IWO-AVR

€ 46.352 in te zetten, zoals voorgesteld in de bijlage. Met Wormerland
worden hier nog nadere afspraken over gemaakt.
8.

2005/5086 - Startnotie Toekomstplan Oostzanerveld

X IFB-PFL

Besloten wordt de startnotitie aan te houden tot na de behandeling in het
Managementteam.
9.

2005/5087 - Invoering slogan gemeente Oostzaan

Burgemeester en wethouders besluiten om de slogan "gemeente OostzaanBuiten gewoon" in te voeren. Dit gebeurt op basis van de resultaten van de

peiling/stemming onder de inwoners van Oostzaan, raadsleden, de fractieassistenten en de medewerkers van de gemeente Oostzaan. De slogan

"gemeente Oostzaan - Buiten gewoon" kreeg de meeste stemmen ( 40%).
10.

2005/5088 - Inrichting parkeerplaats Kerkbuurtschoolplein
Burgemeester en wethouders besluiten:
•

GCT-MDI

kennis te nemen van het voornemen het Kerkbuurtschoolplein in te
richten als parkeerplaats mbv parkeervakken en bebording;

•

te bezien of in het middenvak eveneens parkeervakken kunnen
worden gemaakt;

•

te laten onderzoeken of bij de entree van het plein het bord “eigen
terrein – betreden op eigen risico” dient te worden geplaatst;

•

te laten onderzoeken welke (on)mogelijkheden op dit vlak het
bestemmingsplan biedt;

11.

2005/5089

Implementatieplan projectgroep Website en digitale structuur

Burgemeester en wethouders nemen kennis van het implementatieplan

“ Ontwerp en realisatie- van de projectgroep Website en digitale structuur”.
12.

2005/5090 - Zorgverzekering

CBO-JFO

Burgemeester en wethouders besluiten de VNG in gesprek te laten gaan met
IZA zorgverzekering N.V. om een collectieviteitkorting op de nieuwe
zorgverzekering voor politieke ambtsdragers overeen te komen.
13.

2005/5091 - Opleidingsplan 2006

Burgemeester en wethouders besluiten:
•

tot het voornemen om het opleidingsplan 2006 vast te stellen, na
instemming van de Ondernemingsraad.

•

Kosten opleidingsplan 2006 € 39.525,--

•

Budget Opleiding, Vorming& Training voor 2006 te verhogen naar
1,5% respectievelijk van de loonsom.

•
•

Voor 2007 een nieuw besluit nemen bij de begroting;

Dekking vindt plaats uit het budget Opleiding, Vorming en Training,

CBO-JFO
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overige P&O-budgetten en het vervallen van de OV-trajectkaart van de
gemeentesecretaris.

Het college vraagt aandacht voor het meten van de effecten van het
opleidingsplan op de organisatie en de individuele ambtenaren.
14.

2005/5092 - Contract gebruiksvergunningen bestaande bouw
1. Burgemeester en wethouders besluiten om de afgifte van de

CBO-WTW

gebruiksvergunningen bestaande bouw uit te besteden aan Yacht. Yacht

levert op detachementbasis diensten aan de gemeente Oostzaan, voor een
uurtarief van € 60,--.Het contract wordt opgesteld door Yacht en

ondertekend door de burgemeester, die op grond van de Gemeentewet
bevoegd is tot het aangaan van privaatrechtelijke overeenkomsten.

2. Burgemeester en wethouders besluiten om een contract aan te gaan met

de regionale brandweer voor preventie werkzaamheden, m.u.v. de afgifte van
de gebruiksvergunningen bestaande bouw.Dit voor een periode van 5 jaar,
ingaande op 1 januari 2006. De kosten hiervan bedragen voor 2006
€ 28310,58 voor 2007 € 31401,26 en voor 2008 e.v € 36037,28.

3. Zowel besluit 1 als besluit 2 kunnen worden gedekt binnen het
beschikbare budget in de huidige begroting en meerjarenbegroting.

4. De afwikkeling van de huidige overeenkomst met de regionale brandweer
dient ter hand te worden genomen;
15.

2005/5093

Beantwoording vragen Gemeentbelangen n.a.v. analyse IVB

CBO-WTW

Burgemeester en wethouders besluiten de vragen en opmerkingen van

Gemeentebelangen, betreffende de analyse integraal en veiligheidsbeleid,
schriftelijk af te doen. Dit op basis van de bijgevoegde conceptbrief.
16.

2005/5094 - openingstijden gemeentehuis Oostzaan

Burgemeester en wethouders stemmen voorlopig in om de openingstijden

IBZ-MKO

gecontroleerd te verruimen en vragen hierover advies aan de
Ondernemingsraad.
17.

2005/5095

Overzicht stand van zaken van opgelegde dwangsommen

IFB-PFL

Burgemeester en wethouders nemen kennis van bijgevoegd overzicht inzake
de opgelegde dwangsommen van de gemeente Oostzaan.

Bij afwijkingen van collegebesluiten dienen deze te worden voorgelegd aan
het college.
18.

2005/5096
Beslissing op bezwaar, inzake perceel de Haal 8 Hout -en bouwmarkt Buijs
Besluit:
-

de bezwaren voor zover gericht tegen het uitblijven van een beslissing op

het verzoek handhavend op te treden ten aanzien van: 1. het zonder

aanlegvergunning ophogen en verharden van het achterterrein en 2. het
zonder aanlegvergunning aanbrengen van beschoeiing langs het

GRO-LRO
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achterterrein en ten aanzien van het zonder aanlegvergunning aanwinnen
van land bij het achterterrein op het perceel aan De Haal 8 te Oostzaan
-

ongegrond te verklaren;

het verzoek handhavend op te treden ten aanzien van: 1. het zonder

aanlegvergunning ophogen en verharden van het achterterrein en 2. het
zonder aanlegvergunning aanbrengen van beschoeiing langs het

achterterrein en ten aanzien van het zonder aanlegvergunning aanwinnen
van land bij het achterterrein op het perceel 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 intensivering van
het gebruik van het achterterrein van het perceel aan De Haal 8 te

-

-

-

Oostzaan gegrond te verklaren;

het verzoek handhavend op te treden ten aanzien van intensivering van

het gebruik van het achterterrein van het perceel aan De Haal 8 te
Oostzaan in te willigen;

ons besluit van ( verzonden 1 juli 2004, kenmerk GRO-CSO/04-1736) te

herroepen ten aanzien van het onderdeel intensivering van het gebruik van
het achterterrein van het perceel aan De Haal 8 te Oostzaan;

de bezwaren voor zover gericht tegen het uitblijven van een beslissing op

het verzoek handhavend op te treden ten aanzien van gebruikte

materialen voor verhoging en verharding van het achterterrein aan De

-

-

Haal 8 te Oostzaan ongegrond te verklaren;

het verzoek handhavend op te treden ten aanzien van gebruikte

materialen voor verhoging en verharding van het achterterrein 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 tegen de zonder bouwvergunning

gebouwde schuur/overkapping op het achterterrein op het perceel De Haa

-

-

8 te Oostzaan gegrond te verklaren;

het verzoek handhavend op te treden ten aanzien van de zonder

bouwvergunning gebouwde schuur/overkapping op het achterterrein op
het perceel De Haal 8 te Oostzaan in te willigen;

ons besluit van ( verzonden 1 juli 2004, kenmerk GRO-CSO/04-1736) te

herroepen ten aanzien van het ten aanzien van de zonder

bouwvergunning gebouwde schuur/overkapping op het achterterrein op

-

het perceel van De Haal 8 te Oostzaan;

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 en ramen in de zijgevel van het bedrijfsgebouw/loods aan
-

De Haal 8 te Oostzaan ongegrond te verklaren;

het verzoek handhavend op te treden ten aanzien van het aanbrengen
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van een kozijn en ramen in de zijgevel van het bedrijfsgebouw/loods aan
De Haal 8 te Oostzaan af te wijzen.

19.

2005/5103

Vergoeding Chronisch Zieken Gehandicapten en Ouderen

X X IWO-LSL

Burgemeester en wethouders besluiten
•

Verschillende opties met consequenties voor te

leggen aan de raadscommissie AZ;
•

Voorstel doorgeleiden naar de raad voor een
richtinggevende uitspraak;

20.

2005/5104

Projectvoortgangsrapportage 5 WMO

IWO-AVR

Burgemeester en wethouders besluiten de projectvoortgangsrapportage 5 van
het project WMO voor kennisgeving aan te nemen en vast te stellen.
21.

2005/5106 - Stand van zaken uitvoering moties 2005/2006

Burgemeester en wethouders stellen de stand van zaken rond de uitvoering

X CBO-AHE

van de verschillende moties vast, en zend het overzicht ter kennisname aan
de raad.
22.

2005/5107

Beslissing op bezwaar Giele Sloopwerken B.V. Stationsstraat
Besluit:
1.

Het bezwaarschrift gegrond te verklaren voor zover dit betrekking

heeft op de overtreding onder a) met dien verstande, dat het gebruik

van het perceeldeel van Giele voorzover gelegen tussen de grens met
het buurbedrijf Lust (de 55 metergrens) en bovenleidingportaal 5/18
als stalling van niet permanente afvalcontainers tot een maximum

aantal van 6 containers niet als overtreding van artikel 25 lid 3 van de
voorschriften van het bestemmingsplan Buitengebied-Noord wordt
2.

3.

4.
5.
6.

aangemerkt;

Het bezwaarschrift gegrond te verklaren voorzover dit betrekking

heeft op het stallen van bedrijfsmiddelen buiten het NS-terrein
tussen de terreinen van Stationsstraat nummer 42 en 42 a;

Het bezwaarschrift gegrond te verklaren voorzover dit betrekking

heeft op het onvoldoende concreet aangeven van de
bouwvergunningplichtige containers;

Het bezwaarschrift gegrond te verklaren voorzover dit betrekking

heeft op de duur van de begunstigingstermijn;

Voor het overige het bezwaarschrift ongegrond te verklaren;

Ons besluit van 2 januari 2003 kenmerk GRO-OOV/03-28 tot het
opleggen van de last onder dwangsom aan Giele Sloopwerken BV,
Giele Holding BV en dhr. M. Derlagen te herroepen voorzover het

GRO-LRO
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-

betreft en met dien verstande dat:

de last onder a) geen betrekking heeft op het gebruik van het

perceeldeel van Giele voor zover gelegen tussen de grens met het

buurbedrijf Lust (de 55 metergrens) en bovenleidingportaal 5/18 als

stalling van niet permanente afvalcontainers tot een maximum aantal
-

-

-

van 6 containers;

de last onder b) komt te vervallen;

de last onder c) uitsluitend betrekking heeft op de

bouwvergunningplichtige container die op de bij dit besluit
behorende kaart is aangegeven;

de inhoud van de last wordt beperkt tot het blijvend beëindigen van

alle bedrijfsmatige activiteiten, alsmede het verwijderen en verwijderd
houden van alle bedrijfsmiddelen op het NS-terrein aan de
Stationsstraat, met uitzondering van de stalling van 5 niet

permanente containers op het perceeldeel van Giele voorzover

gelegen tussen de grens met het buurbedrijf Lust (de 55 metergrens)
en bovenleidingportaal 5/18;

voor de last onder a) en c) de begunstigingstermijn op 6 maanden na de
beslissing op bezwaar wordt gesteld (zie verzenddatumstempel).
23.

2005/5108

De Hoper 48 - illegaal plaatsen van een schotelantenne aan de voorgevel

GBW-MMO

Burgemeester en wethouders besluiten om in de gelegenheid te stellen om
binnen zes weken de bedoelde schotelantenne te verwijderen bij geen
medewerking aanschrijven middels een last onder dwangsom.
24.

2005/5110

Aanvraag om reguliere bouwvergunning Rietschoot 53, 1511 WC te Oostzaan:
voor het vergroten van de woning.

Burgemeester en wethouders besluiten

- toepassing te geven aan het bepaalde in artikel 19a lid 4 van de WRO en het
bouwplan voor het vergroten van de woning Rietschoot 53 te Oostzaan,

tezamen met het ontwerp vrijstellingsbesluit gedurende zes weken ter inzage
te leggen.

- het sectorhoofd Grondgebiedzaken te mandateren voor het verlenen van de
vrijstelling en de bouwvergunning, wanneer er gedurende de termijn van ter
inzage legging geen zienswijzen worden ingediend.

GBW-MZY
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25.

2005/5111

Aanvraag om reguliere bouwvergunning dr. v.d. Loeffstraat 13, 1511 VL

GBW-MZY

Oostzaan; voor het vergroten van de woning.

Burgemeester en wethouders besluiten conform BWT-advies

* vrijstelling te verlenen van de bestemmingsplanbepalingen Uitbreidingsplan
in onderdelen "KOM"

* bouwvergunning te verlenen voor het vergroten van de woning aan Dr.R.van
der Loeffstraat 13.
26.

2005/5118

De Hoper 106, illegale erfafscheiding en verharding zij-erf.

GBW-MMO

Burgemeester en wethouders besluiten een termijn van 6 weken te bieden

voor het verwijderen van de erf-afscheiding en verharding op het zij-erf van
de Hoper 106.
27.

IBZ-MKO

2005/5125

benoemen leden hoofdstembureau

Burgemeester en wethouders benoemen de nieuwe leden voor het
hoofdstembureau voor de periode 1-1-2006 t/m 31-12-2009.

Vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en wethouders 27 december 2005
Secretaris

De burgemeester

H.P.M. Beentjes

P.J.Möhlmann

