Besprekingsverslag

Notulen Collegevergadering
O v e rl eg

Collegevergadering

D a tu m

5 april 2005

B eg in ti j d

A an w ez i g

E in dt i jd

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

A f w ez ig
N o tu len

H.P.M. Beentjes

K o p ie ën

Voorafgaand aan de vergadering besluit het college, dat om 12.15 uur een persconferentie wordt
belegd vanwege een interessante vondst op het bouwterrein voor het nieuwe gemeentehuis.
Wethouder Smit zal de pers te woord staan, waarna de locatie zal worden bezocht.
1.

Vaststellen van de notulen van de vergadering van 22 maart en 29 maart 2005

MBO-WKR

a. De notulen van 22 maart worden vastgesteld. Naar aanleiding van punt

7 attendeert de voorzitter op een regionale uitwerking van de Wet Bibob
bij de gemeente Zaanstad;

b. De notulen van 29 maart worden eveneens vastgesteld, met een
redactionele aanpassing van punt 11 van 29 maart 2005.

2.

MPO-JFO/05-886 - verzoek ontslag

MPO-JFO

B&W besluiten CE van Zanten - Duin op grond van art 8:1 en 8:1:1 van de CARUwo met ingang van 1 juni 2005 eervol ontslag te verlenen uit de functie
beleidsmedewerker Onderwijs en Welzijn
3.

ISZ-LSL/2005-1358 - Machtiging vertegenwoordiging in rechtsgedingen

De juridische adviseurs van de Afdeling Juridische Zaken, schade verzekeringen

ISZ-LSL

van de dienst Stadsbedrijven van de gemeente Zaanstad te machtigen de
gemeente Oostzaan in en buiten rechte te vertegenwoordigen in

rechtsgedingen op het terrein van de sociale voorzieningen, die deel uitmaken
van de samenwerkingsovereenkomst.
4.

IWO-AVR/2005-1366

Maatwerk Evean JGZ vanaf 2005

1. Conform de begroting 2005 bepaalde JGZ-maatwerkprodukten al of

niet af te nemen ( via de GGD) van Evean JGZ, zoals weergegeven in de
bijlage.

2. Dit als voorgenomen besluit te bespreken met de GGDMaatwerk;

3. Het college wenst de vinger aan de pols te houden. Zij gaat uit van
maatwerk (met bijbehorende prijzen) voor het jaar 2006;

IWO-AVR

5.

GRO-LRO/2005-1368

Beslissing op bezwaar inzake Schaafsma Noordeinde 35a
•
•

GRO-LRO

Het bezwaarschrift dd 14-10-2004 ongegrond te verklaren.

Het bestreden besluit dd 15-9-2004 (kenmerk GBW-FFE/02-2740) te
handhaven

6.

IBZ-CDI/2005-1372

Handboek beveiliging GBA

Het handboek beveiliging GBA met terugwerkende kracht tot 1-4-2005 vast te

IBZ-CDI

stellen. Hierbij komen het beveiligingsplan (vastgesteld op 30-10-2001) en het
procedureboek privacybescherming ( vastgesteld op 27-8-2002) te vervallen.
7.

MPO-JFO/2005-496

Verzoek ontslag

B&W besluiten M. Jager op grond van art 8:1 en 8:1:1 van de CAR-Uwo met

MPO-JFO

ingang van 1 mei 2005 eervol ontslag te verlenen uit de functie senior
administratief medewerkster Burgerzaken.
8.

GBW-HMA/2005-1360

Aanvraag reguliere bouwvergunning van de heer R Blokzijl Kerkbuurt 116 1511

GBW-HMA

BG Oostzaan voor het plaatsen van een bijgebouw Kerkbuurt 116
Burgemeester en wethouders besluten conform BWT-advies:
•

vrijstelling te verlenen van de bestemmingsplanbepalingen Roemersloot
(art. 19a lid4 WRO)

•

bouwvergunning te verlenen voor het plaatsen van een bijgebouw aan
de Kerkbuurt 116.

9.

GCT-MDI

GCT-MDI/05-975

Voortgang realisering riolering in buitengebied Noord
•

Het college besluit voor de aanleg van 7 IBA’s een overeenkomst aan te
gaan met het Hoogheemraadschap.

•

Er wordt gekozen voor gestuurde boringen voor de aanleg van het
drukriool op De Haal;

•

De bewoners aan te bieden de huisaansluiting te verzorgen tegen de
prijs van € 10,-- ex. btw per strekkende meter.

10

IWO-IZA/05-1295

Quickscan bibliotheek

•

De quickscan bibliotheek laten uitvoeren door M&I/partners;

•

Doel: te onderzoeken of er voldoende basis is voor een niet-

vrijblijvende samenwerking of fusie tussen de openbare bibliotheken
van Oostzaan en Zaanstad.

Vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders van 12 april 2005
Secretaris

H.P.M.Beentjes

De burgemeester

P.J.Möhlmann

IWO-IZA

