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College van Burgemeester en Wethouders

Notulen Collegevergadering
O v e rl eg

Collegevergadering

D a tu m

28 juni 2005

B eg in ti j d

E in dt i jd

A an w ez i g

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

A f w ez ig

Burgemeester Mohlmann (wegens vakantie);

N o tu len

H.P.M. Beentjes

K o p ie ën

Het college blikt bij aanvang terug op de commissievergadering Algemene Zaken van

maandagavond 27 juni 2005. Het college stelt vast, dat het onderwerp “aanlevering en agendering
van stukken” onderwerp van gesprek moet zijn in een reguliere bijeenkomst van het college met
het presidium.
1.

Vaststellen van de notulen van de vergadering van 21 juni 2005

CBO-WKR

2.

2005/2716 - Aanvraag voorrang mw L de B.

IWO-MRH

Burgemeester en wethouders besluiten conform het advies van de gemeente
Amsterdam niet te honeren
3.

IWO-AVR

2005/2771 - Communicatie commissie OWG

Burgemeester en wethouders besluiten een afspraak te laten maken tussen

een delegatie van het college, zijnde de heren Mohlmann en Taams. Verder

voor alle duidelijkheid accoord te gaan met schriftelijke beantwoording van

vragen en adviezen, waarbij schriftelijke vragen kunnen worden gesteld door
de commissie.
4.

2005/2837

ledenpeiling Wet maatschappelijke ondersteuning

X

IWO-AVR

Burgemeester en wethouders besluiten op grond van het gestelde in de

ledenbrief van de VNG d.d. 14 juni 2005, betreffende de ledenpeiling Wet

maatschappelijke ondersteuning, accoord te gaan met het tot nu toe bereikte
onderhandelingsresultaat. De discussie over de overige onderhandelingspunten af te wachten en pas op dat moment te reageren.
Ter kennisname aan de raadscommissie AZ.
5.

2005/2899 - Meldpunt oostzaanse bedrijven

IFB-PFL

B&W gaan akkoord met het instellen van een meldpunt voor de oostzaanse
bedrijven.
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6.

2005/2900

Opzetten vrijwillgersbeleid binnen de gemeente Oostzaan

ISH-SPL

Burgemeester en wethouders besluiten om:
•

door de vrijwilligerscentrale te Zaanstand bij 16 organisaties binnen
de gemeente Oostzaan een knelpuntenanalyse uit te laten voeren
inzake het in de toekomst te voeren vrijwilligersbeleid;

•

het college beschouwt de analyse als input voor een startnotitie over
toekomstig vrijwilligersbeleid;

•

de knelpuntenanalyse zal worden uitbesteed vanwege de thans
aanwezige vacatures;

•

de kosten van de analyse, groot € 8000,-, te financieren uit de

tijdelijk vrijvallende loonkosten in de lopende personeelsbegroting;
7.

2005/2901 - Voortgangsrapportage 1 project WMO

1. Als opdrachtgever van het project WMO de eerste projectvoortgangs-

IWO-AVR

rapportage dd 15-6-2005 te akkorderen en de genoemde
aanbevelingen over te nemen;

2. De projectleider WMO te verzoeken deze verder uit te werken tot een
aanpassing van de projectopdracht;

8.

2005/2902 - Beslissing bezwaarschrift mevr A. L.

Op grond van bijgaand advies van de commissie bezwaar Oostzaan het

IWO-AVR

bezwaarschrift van mevr. A. L. gegrond te verklaren en haar individueel het
recht te geven op de aan haar echtgenoot toegekende traplift (in geval haar
evenaans aanvragende echtgenoot zou komen te overlijden).
9.

2005/2918 - Aantrekken langlopende lening

Burgemeester en wethouders besluiten akkoord te gaan met het aantrekken

IFB-EDE

van een langlopende lening met een looptijd van 25 jaar voor een bedrag

tussen de 6 en 14 miljoen. Hierbij geldt als bovengrens een percentage van
3,8%. Gelden die niet direct nodig zijn, kunnen worden belegd binnen de
grenzen van de wet Fido.
10

2005/3009 - bestuursovereenkomst millieuwethandhaving
Het college stemt in met de bestuursovereenkomst millieuwethandhaving.
Wetrhouder Smit zal deze in Haarlem ondertekenen.

Vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en wethouders 5 juli 2005
Secretaris

De loco-burgemeester

H.P.M. Beentjes

Th. E. Smit

GBW-HBO

