Besprekingsverslag

Notulen Collegevergadering
O v e rl eg

Collegevergadering

D a tu m

22 maart 2005

B eg in ti j d

E in dt i jd

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

A an w ez i g

gemeentesecretaris en a.i. A.J.M. Anthonissen
A f w ez ig

H.P.M. Beentjes

N o tu len
K o p ie ën

College staat stil bij het overlijden van oud-burgemeester Reeling-Brouwer.
1.

Vaststellen van de notulen van de vergadering van 15 maart 2005

MBO-WKR

2.

ISZ-LSL/2005/684 - bezwaar van mevrouw J.vd.V

ISZ-LSL

Burgemeester en Wethouders besluiten het genomen besluit met betrekking
tot een aanvraag langdurigheidtoeslag te herzien.
3.

GGB-MST/2005-956 - gebruiksvergunning van voormalig ING kantoor

GGB-MST

1. B&W besluiten de procedure aanvraag gebruiksvergunning voormalig
ING kantoor in te trekken

2. De burgemeester koppelt dit besluit terug aan het presidium;
4.

GCT-MDI/2005-975

Voortgang realisering riolering in buitengebied noord

Burgem.
GCT-MDI

Dit agendapunt wordt een week aangehouden.

5.

IFB-PFL/2005-977 - liquiditeitsbegroting 2005

IFB-PFL

1. B&W nemen kennis van de opgestelde liquiditeitsbegroting 2005,
opgesteld a.d.h.v. de vastgestelde begroting 2005;

2. de gemeenteraad zal schriftelijk worden ingelicht;
6.

GRO-LRO/2005-978 - Beslissing op bezwaarschrift van fam. H.
Burgemeester en Wethouders besluiten om
-

het bezwaarschrift d.d. 19 oktober 2004 (ontvangen d.d. 26 oktober

-

het bestreden besluit d.d. 21 september 2004 ( verzonden d.d. 21

2004) gegrond te verklaren.

september 2004, kenmerk lichte bouwvergunning LB/20040921?4075)
in te trekken.

GRO-LRO

7.

MBO-AHE

MBO-AHE/2005-982
Wet Bibob

Burgemeester en Wethouders besluiten de beslissing over dit onderwerp aan te
houden tot na vaststelling van de planning 2005.
8.

GBW-HMA

GBW-HMA/2005-974
Aanvraag om reguliere bouwvergunning van dhr.J.J. v.d. W. Kerkbuurt 35
Oostzaan: voor het bouwen van een bijgebouw aan Kerkbuurt 35.
B & W besluiten, conform advies BTW:

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

* bouwvergunning te verlenen voor het bouwen van een bijgebouw aan
kerkbuurt 35:
9

IFB-EDE/2005-955

Planning voor – en najaarsnota en daarbij horende aanpassing fin.verord 212

IFB-EDE

B&W besluiten akkoord te gaan met planning voor- en najaarsnota en stellen
aan de raad een aanpassing van de financiële verordening voor. Deze

aanpassing heeft betrekking op de perioden waarover de voor- en najaarsnota
verslag uitbrengen.
10.

IFB-EDE/2005-976 - Renteconversie twee leningen WOV

B&W besluiten akkoord te gaan met de renteconversie van twee onder

IFB-EDE

gemeentegarantie vallende leningen van de WOV en paraferen en
ondertekenen de hiervoor bestemde overeenkomsten.
11.

GBW-HMA/2005-980

Aanvraag om lichte bouwvergunning van dhr/mevr. J. C. S. Rietschoot 226

GBW-HMA

1511 WR Oostzaan voor het gedeeltelijk vergroten van de woning aan
Rietschoot 226.

Burgemeester en Wethouders besluiten toepassing te geven aan het bepaalde

in artikel 19a lid 4 van de WRO en het bouwplan voor het gedeeltelijk vergroten
van de woning aan Rietschoot 226, gedurende vier weken ter inzage te leggen.
12.

CBO-OOV

IWO-AVR/2005-981

Bezwaarschrift tegen afwijzing WVG- voorziening
Burgemeester en Wethouders naar aanleiding van het door de commissie
Bezwaar – en Beroepszaken gevraagde nadere medische en bouwkundig

onderzoek het bezwaarschrift van mevrouw L. betreffende de afwijzing van een
Wvg- voorziening gegrond te verklaren en mevrouw L. een traplift toe te

kennen, met als voorwaarde dat deze wordt aangebracht nadat de dakkapel is
gerealiseerd en er overleg plaats vindt met het RIO.

Vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders van 29 maart 2005
De secretaris

De burgemeester

H.P.M. Beentjes

P.J. Möhlmann

