College van Burgemeester en Wethouders

Notulen Collegevergadering
O ve rl eg

Collegevergadering

Da tu m

25 oktober 2005

Beg int ij d

Ein dt ij d

Aan w ez ig

De wethouders E.J. Taams en Th.E. Smit (loco-burgemeester) en gemeentesecretaris H.P.M. Beentjes.

Af w ez ig

Wethouder Monen en de burgemeester (beiden wegens vakantie).

No tu l en

H.P.M. Beentjes

Ko pi e ën

1.

Vaststellen van de notulen van de vergadering van 18 oktober 2005.

CBO-WKR

2.

2005/3435

IWO-AVR

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

Subsidie-aanvraag RPCP ZW Waterland voor clientenparticipatie WMO

1. Het college besluit op grond van artikel 16.d van de Algemene

Subsidieverordening Oostzaan de subsidie-aanvraag van het RPCP

Zaanstreek Waterland voor de clientenparticipatie WMO af te wijzen,

aangezien deze activiteit zal worden gefinancieerd door het ministerie
van VWS;

2. De commissie OWG in kennis stellen van het collegebesluit;
3.

2005/4361 - Reparatie brug Dr. de Boerstraat- Keijzerstraat.

Burgemeester en wethouders besluiten de opdracht voor de reparatie aan de

GCT-CKE

brug Dr. de Boerstraat - Keijzerstraat te geven aan de Firma D.Schreuder bv
voor de prijs van € 59.500,-- excl. btw.
4.

2005/4362 - Onderhandelingen met UPC, voortgang.

Burgermeester en wethouders nemen het bericht van de tussenstand van de

CBO-OOV

onderhandelingen met UPC voor kennisgeving aan en draagt de
burgemeester op de onderhandelingen voort te zetten.
5.

2005/4363 - Financiering aan WBV Oostzaanse Volkshuisvesting.

Burgemeester en wethouders gaan akkoord met het voorstel van SVn, tot het

GRO-LRO

achterwege laten van een bouwdepotverplichting voor de Wbv Oostzaanse
Volkshuisvesting.
6.

2005/4366 - Startnotitie burgerservicenummer (BSN).

Burgemeester en wethouders nemen kennis van de startnotitie

burgerservicenummer ( BSN) van de werkgroep Informatiebeleid en gaan
akkoord met de projectmatige aanpak voor de invoering van het (BSN).

CBO-RSC

7.

CBO-WTW

2005/4367 - Indiening rampenplan bij de provincie Noord- Holland

Burgemeester en wethouders besluiten om de brief aan G.S., verzonden door
dhr.Jongmans als voorzitter van het Regionaal Overleg Rampenbestrijding,

betreffende vaststelling van het rampenplan, voor kennisgeving aan te nemen

en een eventuele reactie van G.S. af te wachten.
8.

IFB-EDE

2005/4216 - Gemeentefinancienbericht 2005 van de VNG
B&W besluit het boek gemeentefinancienbericht 2005 voor kennisgeving aan
te nemen.

9.

2005/4400 - Vaststellen controleprotocol accountantscontrole 2005
B&W besluiten het controleprotocol aan te houden tot de volgende

X X IFB-EDE

collegevergadering, in afwachting van de ambtelijke reactie op de ingebrachte
vragen en opmerkingen.
10.

X X IFB-BST

2005/4401 - Vaststelling belastingverordeningen
B&W besluiten dit agendapunt aan te houden tot de collegevergadering van 1
november 2005, wanneer het college weer voltallig aanwezig is.

11.

2005/4402 - Voortgangsrapportage project Website en digitale structuur en
invoering slogan.

CBO-RSC

1. Burgemeester en wethouders nemen kennis van de

voortgangsrapportage van het project Website en digitale structuur.

2. Daarnaast besluiten zij dat gemeentelijke slogan mede wordt bepaald
door de burgers te laten stemmen op de publieke website;

3. De leden van de gemeenteraad en de medewerkers van de gemeente
Oostzaan worden nadrukkelijk schriftelijk uitgenodigd om mee te

stemmen;

4. Het college neemt uiteindelijk de beslissing;
Vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en wethouders 1 november 2005.
Secretaris

De burgemeester

H.P.M. Beentjes

P.J.Möhlmann
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