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K o p ie ën

1.

Vaststellen van de notulen van de vergadering van 24 mei 2005
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

MBO-WKR

N.a.v. de notulen meldt wethouder Taams de actuele stand van zaken rond het
SVN-fonds.
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GRO-LRO/2005-2492

Vooraanschrijving dwangsom perceel Zuideinde 147

GRO-LRO

Burgemeester en wethouders besluiten het handhavingstraject te starten door
middel van een vooraanschrijving dwangsom, inzake dossier perceel 147

zuideinde, wegens bouwen in afwijking van en zonder bouwvergunning aan het
bijgebouw, respectievelijk erf- of terreinafscheiding op het perceel Zuideinde
147.
3.

GBW-HBO/2005-2493

Regionale milieudienst Waterland

GBW-HBO

Burgemeester en wethouders besluiten:

1. Instemmen met het bedrijfsplan op hoofdlijnen voor een op te richten

regionale milieudienst onder voorwaarde dat de kosten voor milieu op
het huidige niveau blijven.

2. De verdere uitwerking en uitvoering van het bedrijfsplan samen met de
vier andere gemeenten ter hand nemen met als doel de oprichting van
een regionale milieudienst per 1 januari 2006.

3. Daarnaast andere alternatieven in beeld brengen, voorzien van
consequenties (fin, formatief, juridische, bestuurlijk, etc.)

4.

GBW_HBO/2005-2499

Openingstijden gemeentewerf

Dit agendapunt wordt teruggenomen voor bespreking in het Managementteam.
Speciale aandacht voor de dekking van de financiële consequenties.

GBW-HBO

5.

MBO-OOV

MBO-OOV/2005-2504

Onderzoek ex art 213a Gemeentewet naar doelmatigheid van bezwaartraject
1. Burgemeester en wethouders besluiten in te stemmen met het

definitieve onderzoeksplan voor een collegeonderzoek ex art.213a
Gemeentewet naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het
bezwaartraject.

2. Aan het college een voorstel doen, aan de hand waarvan kan worden
afgewogen welke onderwerpen aan het regiem van dit wetsartikel
moeten worden onderworpen;
6.

ISH-SPL

ISH-SPL/2005-2508

problematiek sociaal medische centrum de kolk
1. Burgemeester en wethouders stemmen in beginsel in met bijgaande
notitie inzake de investering de kolk.

2. Thans snel een brief redigeren, gericht aan de raad;
3. Uitvoering notitie voortvarend ter hand nemen;
7.

MBO-WTW

MBO-WTW/2005-2081

Aanwijzing verkeersregelaars

De burgemeester besluit, gelet op artikel 56 van het besluit Administratieve
bepalingen inzake het wegverkeer en de regeling Verkeersregelaars, aan te

stellen als verkeersregelaar - zoals bedoeld in artikel 82 lid 1 onder c van het
regelement verkeersregels en verkeerstekens 1990 - de in de bijlage
genoemde personen. Dit voor de binnen het grondgebied gelegen
auto(snel)wegen.
8.

ISH-SPL/2005-2509

Verslag over de uitvoering sociale zaken 2005

X

ISZ-LSL

Burgemeester en wethouders besluiten het stuk ter kennisname aan te bieden
aan de raadVerslag over de uitvoering sociale zaken 2005
9.

MFB-PFL

MFB-PFL/2005-2510

Overdracht perceel grond Grashof aan WOV

1. B&W besluiten de overdracht van de grond te laten plaatsvinden

conform door beide partijen getekende ontwikkelingsovereenkomst;

2. Afhandeling overeenkomstig contract;
10.

ISH-SPL/2005-2518

Vragen kinderopvang /WMO

X

ISH-SPL

B&W besluiten in te stemmen met het versturen van bijgaand concept brief.
11.

MBO-AHE/2005-2143

Volleybaltoernooi Compaen

MBO-AHE

1. De burgemeester besluit een ontheffing ex artikel 35 van de drank en
horecawet te verlenen aan de heer R. Raijen, conform bijgaande
concept-brief
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2. Het college besluit tot weigeren van een vergunning o.g.v. artikel
2.1.5.1. APV, tot het plaatsen van aankondigingsborden op de
openbare weg, conform bijgaand concept.
12.

X X GBW-HBO

GBW-HBO/2005-2497
Grondbeleid

Burgemeester en wethouders besluiten:

- instemmen met de beleidkaders Grondbeleid:

- bijgevoegde nota voorleggen aan raadscommissie en raad.
13.

MBO_WTW/2005-2506

Arbo-commissie regionale brandweer Zaanstreek - Waterland

MBO-WTW

B&W besluiten in te stemmen met het voorstel van de regionale

brandweercommandant Zaanstreek- Waterland, betreffende het instellen van
een ARBO-commissie. Het besluit wordt schriftelijk kenbaar gemaakt aan de
commandant van de regionale brandweer Zaanstreek- Waterland.

Vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en wethouders 14 juni 2005.
Secretaris

De burgemeester

H.P.M. Beentjes

P.J.Möhlmann
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