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1.

Vaststellen van de notulen van de vergadering van 22 maart 2005

MBO-WKR

2.

IWO-IZA/2005/570 - Definitieve vaststelling subsidie 2004 OZK

IWO-IZA

De notulen worden de volgende vergadering vastgesteld.

B&W besluiten de bijdrage 2004 voor gesubsidieerde kinderopvangplaatsen
definitief vaststellen op € 40.658,55 gelet op brief OZK d.d. 19-1-2005

raadsbesluit 26-4-2004 en beschikbare rijksbijdrage voor 2004 (Regeling
Uitkeringen Kinderopvang 2004 – RUK 2004 - van maart 2004).
3.

CBO-WTW/2005-910

Reactie op annex over terrorismebestrijding bij het rampenplan.

CBO-WTW

De burgemeester besluit om de reactie op de annex te verzenden naar de CdK.
De concept-annex wordt als positief ervaren en er worden geen inhoudelijke
opmerkingen gemaakt. Wel wordt aandacht gevraagd voor een niet te grote
versnippering op het gebied van de terrorismebestrijding.
4.

IWO-AVR/2005-929

Subsidie aanvraag van TV `t Twiske voor mechanisch ventilatiesysteem

IWO-AVR

Op grond van art.16 van de Algemene Subsidieverordening Oostzaan 2001 de
subsidie-aanvraag van TV `t Twiske af te wijzen. De Oostzaanse

sportverenigingenontvangen voor dit doel een jaarlijkse stichtingskosten-

subsidie. De OZB wordt dit jaar niet afgeschaft. De begroting is toereikend.
Tevens wordt met dit besluit precedentwerking voorkomen.
5.

GRO-LRO/2005-1148

Invorderingstraject D.Posch, De Haal 94 1511 AT Oostzaan

GRO-LRO

Het college van B&W besluit het invorderingstraject te starten van de van

rechtswege verbeurde dwangsom van € 40.000,00 t.a.v. de heer D.P. m.b.t. het
bedrijfspand op De Haal 94.
6.

MBO-AHE/2005-1157 – Jaarverslag commissie bezwaar en beroepsschriften

MBO-AHE

1. Het college, alsmede de burgemeester, besluiten kennis te nemen van

het jaarverslag 2004 van de commissie bezwaar- en beroepsschriften.

2. Het college besluit het jaarverslag de raad ter kennisname aan te

1

bieden;

3. Het college zal de commissie vragen om opmerkingen en suggesties ter
verbetering van de gemeentelijke bedrijfsvoering;

4. Het college wil actief worden ingelicht over lopende zaken bij de
commissie, die de eigen portefeuilles betreffen;

5. Er dient een eigen analyse te worden gemaakt ter verbetering van de
primaire besluitvorming en aan het college voorgelegd;

7.

ISH-SPL/2005-1160 - Begroting 2005 Griffie (zienswijze college)

ISH-SPL

B&W treedt in overleg met het presidium over de opgestelde begroting 2005
van de griffie.
8.

MBO-WTW/2005-1161

MBO-WTW

Verslagen Integraal Veiligheidsbeleid met externe partijen

B&W besluiten de eerste verslagen met externe parijen in het kader van het
integraal veiligheidsbeleid – als eerste input voor het project - voor
kennisgeving aan te nemen.
9

IFB-PFL/2005-1224 – resultaatbestemming rekeningresultaat 2004

B&W gaan akkoord met genoemde resultaatbestemmingen. Tevens gaan zij

IFB-PFL

accoord met concept-raadsvoorstel/-besluit om genoemde budgetten,

vooruitlopend op vaststellen jaarrekening, te ontrekken uit de algemene
reserve.
10.

MBO-AHE/2005-1225 – Huisontruimingen

1. Het college besluit de WOV middels bijgaande brief haar standpunt over

MBO-AHE

ontruimingen kenbaar te maken. Indien een exploot wordt ontvangen,

wordt de opdrachtgever geattendeerd op haar verantwoordelijkheid als
verhuurder/eigenaar. Bij eventuele herhaaldelijke overtreding van

artikel 2.1.5.1. APV bij woningontruimingen, beziet het college het
preventief opleggen van een last onder dwangsom.

2. Dit onderwerp agenderen voor het eerstvolgende overleg met de WOV;
11.

MPO-JFO/2005-1226 – Quickscan Brandweerzorg Gemeente Oostzaan

B&W besluiten de quickscan Brandweerzorg vast te stellen, met dien verstande,
dat ten aanzien van de navolgende punten als volgt is besloten:

1. De brandweercommandant zal worden gevraagd de verdere uitwerking
en uitvoering van de gewenste acties binnen het brandweerkorps op
zich te nemen;.

2. Uitgegaan wordt van 0,3 fte voor de commandant;

3. De post De Haal acht het college haalbaar, indien de personele

bezetting van deze post - in relatie tot uitruktijden - binnen 2 jaar kan
worden gegarandeerd.

4. Evaluatie over 2 jaar;

5. Het college wil nadere informatie over de aard van de dienstverbanden
van 2 brandweermensen met de gemeente Oostzaan;

MPO-JFO

12.

CST-WGR/2005-1227 - stukken voor ROA regioraad 29-3-2005

CBO-OOV

Het college neemt kennis van de vergaderstukken voor de ROA-regioraad van
29 maart 2005.
13.

MBO-AHE/2004-2914 – Vergunning braderie

MBO-AHE

a. De burgemeester besluit op grond van art.2.2.2. van de APV

vergunning te verlenen voor het organiseren van een braderie op het

Grashof, een en ander onder voorwaarden, conform bijgaand concept.

b. Het college besluit een huurbedrag ad € 600,00 in rekening te brengen
voor de in gebruikname van de grond.

14.

IWO-AVR/2004-3670

Op grond van het advies van de commissie Bezwaar--en Beroepschriften

IWO-AVR

Oostzaan het bezwaarschrift van mevrouw M.K. gegrond te verklaren en te
verzoeken om een nader medisch advies.

Op grond van het advies van de commissie Bezwaar- en Beroepschriften
Oostzaan, het bezwaarschrift van mevrouw M.K. gegrond te verklaren en RIO
Zaanstreek te verzoeken een onderbouwd medisch advies af te laten geven
door Bureau Trompetter (contract met de GGD is inmiddels beeindigd).
15

IWO-IZA/2005-283 - subsidieverzoek Hierna Beter, ingekomen 1-2-2005

IWO-AVR

Hierna Beter € 1.000,- subsidie te verlenen i.v.m. 80 jarig jubileum.
Financiering uit post themasubsidie cultuur 2005.
16.

MBO-AHE/2005-553 - Vergunning kansspelautomaat

MBO-AHE

De burgemeester verleent op grond van artikel 30b van de Wet op kansspelen

vergunning voor het aanwezig hebben van een kansspelautomaat bij Cafe/bar

de Huppeldepub, Zuideinde 56a. De vergunning is geldig van 1 juli 2005 tot en
met 30 juni 2006. Dit onder voorwaarden en tegen betaling van de geldende
leges, e.e.a. conform bijgaande concept-brief.
17.

GCT-MDI/2005-867 - instemmingsbesluit KPN kabels dr.Keijzerstraat

GCT-MDI

De manager van de sector grondgebiedzaken besluit - namens het college van
B&W - in te stemmen met het verzoek van VW Netwerk Bouw namens KPN
Telecom, voor het leggen en houden van kabels aan de dr.keijzerstraat.
18.

GBW-HMA/2005-1008

Voorstel medewerking te verlenen aan de vereiste vrijstellingsprocedure voor
woonhuis Zuideinde 57.

Burgemeester en Wethouders besluiten toepassing te geven aan het bepaalde
in artikel 19a lid 4 van de WRO en het bouwplan voor het bouwen van een

woonhuis aan Zuideinde 57, gedurende vier weken ter inzage te leggen. De
bouwvergunning kan worden verleend nadat het college een vrijstelling als
bedoeld in art.19 lid 2 van de wet op ruimtelijke ordening heeft verleend.

GBW-HMA

19.

MBO-WTW/2005-1149 - Zienswijze college stukken Halt

Burgemeester en wethouders besluiten om de bijgevoegde zienswijze

MBO-WTW

betreffende stukken Halt naar de gemeenteraad te zenden.
20

CST-WGR/2005-1155 - Resultaten omnibusenquete

Het college besluit conform voorliggende conceptbrief de raad te informeren

CST-WGR

over de genomen activiteiten naar aanleiding van de omnibusenquete 2004.
21.

CST-WGR/2005-1156

Verslagen projectgroep precario d.d. 21 februari 2005 en 15 maart

CST-WGR

Het college besluit kennis te nemen van de verslagen van de projectgroep
precario d.d. 21 februari en 15 maart 2005.
22.

CBO-AAL/2005-1158 - deelname Oostzaan aan regionale enquete

B&W besluiten in 2006 deel te nemen aan de regionale Omnibusenquete en de

CBO-AAl

kosten ad € 8.180,00 ten laste te brengen van het in de meerjarenbegroting
reeds gereserveerd bedrag in het Burgerparticipatie.
23.

MPO-JFO/2005-1162 – Salaris

B&W besluit in te nemen in te stemmen met de salarisvordering ad € 683,20
van mevrouw van S. en deze te verrekenen met de salarisvordering op
mevrouw van S. ad € 276,56

24.

IWO-AVR – 756 –

Vaststellen uitvoeringsovereenkomst Informatie- en Serviceloket.

Het college besluit de uitvoeringsovereenkomst vast te stellen en te
ondertekenen.

N.a.v. punt 7.3 vraagt het college zich af hoe dit in de gemeentelijke begroting
is opgenomen;

Vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders van 5 april 2005
De secretaris

De burgemeester

H.P.M.Beentjes

P.J.Möhlmann

MPO-JFO

