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Burgemeester P.J. Möhlmann, wethouders R.J. Monen en E.J. Taams en loco-secretaris S. Plooijer.
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Wethouder Smit en gemeentesecretaris Beentjes (beiden vakantie)

N o tu len

S. Plooijer

K o p ie ën

1.

Vaststellen van de notulen van de vergadering van 20 september 2005

CBO-WKR

2.

2005/3691

CBO-AHE

De notulen worden vastgesteld

Vlooienmarkten in de Sporthal Oostzaan

De burgemeester verleent op grond van artikel 5.2.4 van de Algemene
Plaatselijke Verordening vergunning voor het houden van een zestal

vlooienmarkten in de Sporthal op 9 oktober, 6 november, 8 januari, 26
februari, 12 maart en 2 april. Een en ander conform bijgaand concept.
3.

2005/3732

Aanvulling RSU JGZ

IWO-AVR

De ( geoormerkte ) bijdrage van de Rsu JGZ van € 941 beschikbaar te stellen
voor de uitvoering van het basistakenpakket JGZ 0-4 jaar. Dit over te maken

naar de GGD Zaanstreek Waterland, zijnde de hoofaannemer van de JGZ 0-19
jaar.
4.

2005/3831

Aanvraag voorrangindicatie mevrouw MS M.

IWO-MRH

Burgemeester een wethouders conform het advies gemeente Amsterdam,
aanvraag voorrang van mevrouw MS M. af te wijzen.
5.

2005/3836

Vergunning rommelmarkt Kerkplein dd 01-10-2005

De burgemeester besluit op grond van artikel 5.2.4, cq 2.2.2 van de

Algemene Plaatselijke Verordening een vergunning te verlenen voor het

houden van een rommelmarkt op 1 oktober in de kerk, of bij geschikt weer,
het kerkplein. Een en ander conform bijgaande conceptvergunning.

CBO-AHE

6.

2005/3979

Mandaatverlening inzake eventuele dagvaarding door Caremate

IWO-AVR

Het college en de burgemeester besluiten ieder waar het hun bevoegdheden

betreft de gemeente Zaanstad te mandateren de stadsadvocaat of een andere
advocaat in te schakelen indien het tot een dagvaarding komt van de firma
Caremate betreffende de beslissing op bezwaar naar aanleiding van en de

gang van zaken tijdens de Europese aanbesteding WVG-hulpmiddelen. Als
domicilie wordt gekozen het gemeentehuis van Zaanstad, Bannehof 1 te
Zaandijk.
7.

2005/3980

Mandaten en machtiging aan ISW

CBO-OOV

Het college besluit , op grond van de mandaatregeling 2005, (opnieuw)
mandaat en machtiging te verlenen aan het dagelijks bestuur van het

Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Waterland voor de taken die het ISW
op milieu gebied voor de gemeente verrichten, incl de bevoegdheid van
ondernmandaat. Hierbij vervallen alle oude bevoegdheden.
8.

2005/3981

Rapportage Informatie en serviceloket Zorg en Welzijn

IWO-AVR

De rapportage Informatie en Serviceloket Zorg en Welzijn van april tot en met
juni 2005 voor kennisgeving aan te nemen en ter kennis te brengen vanm de
raadscommissie Algemene Zaken.
9.

2005/3982

Projectvoortgangsrapportage 3 project WMO

IWO-AVR

De derde project voortgangsrapportage van het project WMO te accorderen
10.

2005/3984

Opheffing IZA regeling

CBO-JFO

Het college van B&W akkoord gaat met bijgevoegd raadsvoorstel en daarmee
opheffing van de huidige IZA-regeling door de gemeenteraad te laten
plaatsvinden.
11.

2005/3985

Regeling werving & selectie

College van B&W besluit tot het voornemen om de nieuwe regeling werving &
selectie gemeente oostzaan vast te stellen.

CBO-JFO

12.

CBO-AHE

2005/3986

Geluidhinder plaatsing bodemplaten gemeentehuis

Het college besluit op grond van artikel 4.1.5 van de algemene Plaatselijke
Verorodening een ontheffing te verlenen voor het plaatsen van enkele

bodemplaten op 29 september 2005 tussen 04.00 en 06.30 uur op de

kruising Zuideinde / Kerkstraat. Voorts besluit het college om op grond van
artikel mandaat te verlenen aan de heer P Sondaar voor het besluiten op
aanvragen die in dit kader door Van der Gragt worden ingediend. Wel
communiceren met omwonenden
13.

GRO-LRO

2005/3987

Aanschrijing dwangsom perceel Zuideinde 147

College van burgemeester en wethouders besluiten over te gaan tot een
aanschrijving dwangsom wegens bouwen in afwijking en zonder
bouwvergunning op perceel Zuideinde 147.
14.

2005/4009

Ondertekening offerte gemeente oplossingen

Het college vab B&W besluit om op advies van de projectgroep Website en

digitale structuur de offerte van Gemeente-oplossingen voor de ontwikkeling
van een nieuwe publieke website, inclusief raadsinformatiesysteem en een
intranet te ondertekenen. De dekking vindt plaats vanuit budget nieuwe
publieke website.
15.

Afsprakenlijst

De lijst wordt meegenomen naar het MT.

Tevens opnemen startnotitie vervaardigen inzake organisatie Gemeente
Oostzaan voor 1 november 2005 door H.B.

Vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en wethouders 4 oktober 2005.
Loco-secretaris
S. Plooijer

De burgemeester
P.J.Möhlmann

