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1.

Vaststellen van de notulen van de vergadering van 27 september 2005

CBO-WKR

2.

2005/3937

CBO-AHE

De notulen worden vastgesteld.

Ontheffing APV in verband met slijpwerkzaamheden aan het spoor

Burgemeester en wethouders verlenen een vergunning op grond van artikel
4.1.5. van de Algemene Plaatselijke Verordening voor het veroorzaken van
geluidsoverlast bij werkzaamheden aan het spoor. Een en ander onder
voorwaarden, conform bijgaand concept.
3.

2005/4078

Wijziging bezetting commissie bezwaar en beroepschriften
Het college besluit:

1. Op grond van artikel 3 lid 1 van de verordening behandeling bezwaar- en

beroepsschriften Oostzaan, alsmede op grond van het delegatiebesluit van 27
september 2004 de benoeming van mevrouw A. Ruige als lid van de

commissie bezwaar- en beroepsschriften d.d. 6 maart 2001 in te trekken op
1 januari 2006, conform bijgaand concept (bijlage 2).

2. De raad kennis te geven van de wijziging in de commissie
bezwaarschriften, conform bijlage 3;

3. Op grond van artikel 4 lid 1 de heer O.C. Overmars per 1 oktober 2005 aan
te wijzen als secretaris van de commissie bezwaar- en beroepsschriften
4. Op grond van artikel 4 lid 2 van voornoemde verordening als eerste

vervanger de secretaris van de commissie bezwaarschriften van Landsmeer,
en als tweede vervanger de heer A. Heiner aan te wijzen.

De gemeente Landsmeer, alsmede de commissie bezwaarschriften van

voornoemde op de hoogte te stellen middels de conceptbrieven in bijlage 4
en 5.

CBO-AHE

4.

IWO-LSL

2005/4080

Evaluatie jongerencentrum De Wereld

Burgemeester en wethouders besluiten,

1. In 2006 een aanvraag te doen voor de BOS- impuls, periode 2007-2010 en
daarbij het jongerencentrum te betrekken.

2.Om het jaar 2006 te overbruggen en de BOS- impuls voor te bereiden, in

gesprek te gaan met Welsaen, Sportservice Zaanstad, de WOV en Eigenhaard
om de benodigde extra financien te verwerven.

Wel de gemeenteraad op grond van de actieve informatieplicht middels een
brief informeren over de evaluatiegegevens en dit besluit.
5.

ISH-SPL

2005/4086

Benoeming ambtenaar van de burgelijke stand

Burgemeester en wethouders besluiten de heer M.S.Koster met ingang van

zijn dienstverband bij de gemeente Oostzaan te benoemen tot ambtenaar van
de burgelijke stand
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