College van Burgemeester en Wethouders

notulen Collegevergadering
Ov erl eg

Collegevergadering

Da t u m

22 november 2005

Be gin ti jd

Aanw e zig

E ind t ij d

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

Afwe zi g
No tu len

H.P.M. Beentjes

Kop ie ë n

1.

Vaststellen van de notulen van de vergadering van 15 november 2005.

CBO-WKR

Vaststellen mandaatbesluitenlijst
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.
2.

2005/4150

GRO-LRO

Uitspraak rechtbank Haarlem 3 oktober 2005, inzake dossier J.C.S.
Burgemeester en wethouders besluiten:
•

Het bezwaarschrift d.d. 14 oktober 2004 ( ontvangen d.d. 26 oktober
2004) ongegrond te verklaren;

•

Het bestreden besluit d.d. 15 september 2004 ( verzonden 30
september 2004, kenmerk GBW-FFE 02/2740 ) te handhaven, met
inachtneming van de overwegingen van het college, zoals in dit
besluit verwoord.

Wethouder Smit wil geacht worden te hebben tegen gestemd.
3.

2005/4759 - Bekostiging buitensteede IDID-banen

X

IWO-LSL

Het college besluit om:
1. De buitensteedse ID-banen voort zetten tot 31 december 2006.
2. Het w-deel inzetten om tot 100% dekking van de loonkosten te komen.
3. Het besluit ter kennisname aan de raad brengen.
4.

2005/4760 - Subsidie SMD ZW 2006

IWO-AVR

1. B&W besluiten om het collegebesluit van 12 juli 2005 mbt de subsidie
van de SMD ZW te wijzigen en voor het AMW een subsidie te verlenen
van € 53653 (verhoging € 573).
2. Voor de keuzeadviseur een subsidie te verlenen van € 8666,(verhoging € 71).
3. Aan de SMD ZW aan te geven dat voor de komende jaren alleen nog
loon/prijsindexeringen worden gehanteerd ten opzichte van het
huidig toegekende bedrag.
5.

2005/4761 - Stand van zaken inzake overdracht Grashof
1. Het college van B&W neemt kennis van de stand van zaken inzake de
overdracht van de grond, gelegen aan de Grashof , aan de WOV;

IFB-PFL

2. Wethouder Taams zal deze zaak zo spoedig mogelijk bestuurlijk
uitonderhandelen en daarmee af te wikkelen;

6.

2005/4762 - Vaststelling huisnummering Zuideinde

IBZ-PZO

Het college besluit vast te stellen de huisnummering:
- Zuideinde 159 a t/m e
- Zuideinde 161 a t/m e
- Zuideinde 46 a
7.

2005/4763
2005/4763

GBW-MMO

Verwijder schotelantenne voorgevel de Hooiijzer 56
1. B&W besluiten een termijn van 4 weken te geven voor het verwijderen
van de schotelantenne aan de voorgevel.
2. Bij geen medewerking: handhavingstraject opstarten.
8.

2005/4764 - verzoek reservering graf begraafplaats

GBW-WTY

B&W besluiten:
•

mw W.J. B. toestemming te verlenen om een graf te reserveren voor
haarzelf en haar partner, de heer T.B., omdat bijzondere persoonlijke
omstandigheden hiertoe aanleiding geven.

•

B&W delen mw W.J. B. mee, dat er voor het reserveren van een graf
geen betalingsregeling mogelijk is bij de gemeente Oostzaan. Het
bedrag voor de uitgifte van een g 764 (in 2005) dient ineens te
worden voldaan.

•
9.

De kosten voor onderhoud kunnen jaarlijks betaald worden.

2005/4765
2005/4765 - Huur standplaats

CBO-AHE

Het college besluit – uitsluitend op basis van hardheid - de huurpenningen
ten laste van de heer L. de K. over de periode 1 augustus 2005 tot en met 31
december 2005 in verband met de inname standplaats, niet in rekening te
brengen en verdere invorderingsmaatregelen over deze periode achterwege
te laten.
10.

2005/4768 - Afboeken vorderingen dubieuze debiteuren

IFB-PFL

College van B&W besluiten tot het afboeken van de vorderingen van de
dubieuze debiteuren, zoals omschreven in de bijlage.
11.

2005/4769 - Inrijverbod Kerkstraat en klachten burgers

CBO-OOV

1. Het college neemt kennis van de nota, concludeert dat hij het
inrijverbod voor de Kerkstraat in stand wil laten en vraagt de
burgemeester om aan de wijkteamchef politie te vragen voortaan
anders te controleren.
2. Over een jaar evalueren ontheffingenbeleid.
3. Nu reeds de evaluatie actief voorbereiden en daarbij de regelgeving
van Landsmeer terzake te betrekken;
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4. Mogelijke gezamenlijke aanpak met Landsmeer bezien;

12.

2005/4780 - Stand van zaken vernieuwing Kolkslootbrug

GCT-CKE

1. Burgemeester en wethouders nemen kennis van de stand van zaken
rond de vernieuwing van de Kolkslootbrug.
2. Het college vraagt bijzondere aandacht voor communicatie met
politie, brandweer en Connexxion;
13.

Agendapunten overleg tussen het college en het presidium op 23 november

CST-WGR

om 19.00 uur.
Het college neemt kennis van de voorgedragen agendapunten, te weten:
•

verslag 7 september 2005;

•

activiteitenplanning 2006;

•

Heidag met de raad;

•

Format raadsvoorstel;

•

Taken presidium;

•

Informatie vanuit college;

•

WW-kwestie raadsleden; (nader ambtelijk voorbereiden)

Vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en wethouders 29 november 2005
Secretaris

De burgemeester
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