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1.

Vaststellen van de notulen van de vergadering van 26 april 2005

MBO-WKR

2

GSH-PSO/ 2005-2199

GSH-PSO

De notulen worden vastgesteld.
Jaarplanning 2005

1. Het College stemt in met de voorliggende jaarplanning 2005;
2. Complimenten worden uitgesproken aan het adres van de
voorbereidingsgroep;

3. Aandacht wordt gevraagd voor de volgende elementen bij de volgende
jaarplanning:
-

kwartaal-maraps tijdschrijven;

-

hoe verhoudt de planning zich tot de beschikbare uren;

-

3.

zichtbaar maken van de 10% marge;
ingehuurde capaciteit versus eigen capaciteit;

GRO-FDU/ 2005-2163

Tijdelijk parkeerverbod oneven zijde Begoniastraat ivm bouwverkeer

GRO-FDU

B&W besluiten om geen tijdelijk parkeerverbod in te stellen.
4.

MBO-OOV/2005-2164 - Mandaatregeling 2005

MBO-OOV

In verband met de afwezigheid van 2 wethouders, wordt de behandeling van
dit agendapunt uitgesteld naar 17 mei 2005;
5.

MPO-JFO/2005-2165 - Integriteit

1. College van B&W besluiten – met enkele kleine tekstuele aanpassingen - tot
voorlopige vaststelling van de integriteitscode binnen de gemeente Oostzaan.
Daarbij tekent het college aan dat het afleggen van belofte of eed door de
medewerkers dwingend wordt opgelegd.
2. OR om advies/ instemming vragen.

3. Na reactie OR definitief besluit college.

MPO-JFO

6.

CST-WGR/ 2005-2172

Stand van zaken organisatieontwikkeling

Het college stemt in met de concept-informatiebrief aan de gemeenteraad over

CSTWGR

de stand van zaken van de organisatieontwikkeling
7.

IWO-AVR/ 2005-2174

IWO-AVR

Tussentijdse rapportage breedtesportproject 2002 - 2007

a. Conform het gestelde in het raadsprogramma 2002-2006 en in de
uitvoeringsovereenkomst met Sportservice Zaanstad, wordt de

tussentijdse rapportage van het breedtesportproject 2002-2007
vastgesteld

b. ter kennis brengen van de raadscommissie Algemene Zaken op 27 juni
2005;

c. de commissie voor te stellen een presentatie te laten verzorgen door
Sportservice ZaanstadTussentijdse rapportage breedtesportproject
2002-2007;

d. Evaluatie opnemen in jaarplanning 2007;
8.

IFB-BST/ 2005-2176 - bezwaarschriften i.h.k.v. de wet WOZ

IFB-BSt

Burgemeester en wethouders besluiten de nota voor kennisgeving aan te
nemen.
9.

CST-WGR/ 2005-2177

Informatie over stand van zaken invoeren precario op kabels en leidingen

a. Burgemeester en wethouders nemen kennis van de tussenrapportage

CSTWGR

project invoeren van precario op kabels en leidingen.

b. Het college besluit fase 2 van het project in te zetten, maar voor de
daadwerkelijke besluitvorming omtrent invoering van precario op

kabels en leidingen in ieder geval de uitspraak Zaanstad- NUON/ PWN
af te wachten.
10.

MBO-OOV/ 2005-237

Beslissing op bezwaar inzake standplaatsvergunning

Conform het advies van de commissie bezwaar, het bezwaar van dhr J Kerssens

MBOOOv

ongegrond te verklaren en de standplaatsvergunning van dhr C Zwarthoed in
stand te laten.
11.

MBO-AHE/ 2005-1437

Standplaats verkoop vis op de Klaverweide

Het college besluit ingevolge artikel 5.2.3 van de APV een standplaats-

vergunning te verlenen aan vishandel C. Zwarthoed en Zn. voor het innemen

van een standplaats op vrijdag 29 april as. Een en ander onder voorwaarden en
volgens bijgaand concept.

MBOAHE

12.

MBO-

MBO-AHE/ 2005-1973
Collectevergunning

Het college besluit op grond van artikel 5.2.1 van de APV tot het verlenen van

AHE

een collectevergunning om te collecteren op 5 mei, 13 mei en gedurende week
28 (sportweek) tbv het Jeugdcentrum Oostzaan. Een en ander onder
voorwaarden, conform bijgaande concept-vergunning.
13.

IWO-AVR

IWO-AVR/ 2005-2173
Maatwerk JGZ 2005

Het collegebesluit van 5 april 2005 ( 05 - 2173 ) in te trekken en de

financiering van het derde contactmoment in het VO , net als de Waterlandse

gemeenten, uit te stellen tot 2006. Het bedrag van € 3.152,00 dat hierdoor vrij
valt, toe te voegen aan het maatwerk JGZ 0-4 jaar.
14.

GRO-FDU/ 2005-2175

Opheffen erfdienstbaarheden Zuideinde 106 ( Oostzaner Bron )
B&W besluiten medewerking te verlenen aan het opheffen van de oude niet

meer relevante erfdienstbaarheden met betrekking tot Zuideinde 106 ( project
Oostzaner Bron ).

Vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en wethouders 10 mei 2005.
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