College van Burgemeester en Wethouders

Notulen Collegevergadering
O v e rl eg

Collegevergadering

D a tu m

5 juli 2005

B eg in ti j d

E in dt i jd

A an w ez i g

De wethouders R.J. Monen, E.J. Taams en Th.E. Smit (voorzitter) en gemeentesecretaris H.P.M. Beentjes.

A f w ez ig

De burgemeester (wegens vakantie)

N o tu len

H.P.M. Beentjes

K o p ie ën

1.

Vaststellen van de notulen van de vergadering van 28 juni 2005
1. De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

2. N.a.v. het punt “communicatie” dienen de daarin genoemde

onderwerpen afzonderlijk aan de griffie worden aangeboden c.q.
gemeld. Meldpunt oostzaanse bedrijven en opzetten

CBO-WKR

Simon Pl.

vrijwilligersbeleid.
2.

2005/1706 - Verzoek kopen grond achter zuideinde 123

GCT-MDI

Burgemeester en wethouders besluiten het verzoek om grond achter
Zuideinde 123 te mogen kopen, af te wijzen.
3.

GCT-MDI

2005/1918 - Verzoek kopen grond
Burgemeester en wethouders besluiten over te gaan tot verkoop van grond
aan R.J. Z. te Oostzaan. Grootte ca 96 m2 a

4.

90,-- p/m2.

2005/2372

Gemeentelijke hypotheek garantie, wijziging tenaamstelling

CBO-OOV

B&W zijn accoord met het ontslaan uit hoofdelijk schuldenaarschap mbt

hypotheciare geldlening met gemeentegarantie tbv een met name genoemde
woning en de bijbehorende garage; een en ander conform het ambtelijk
voorstel.
5.

2005/2456 - Kansspelvergunning

Burgemeester en wethouders besluiten op grond van artikel 1, aanhef en

CBO-AHE

onder a, in samenhang met artikel 3 van de Wet op de kansspelen een

vergunning te verlenen voor het organiseren van een loterij. Een en ander
conform bijgaande concept-vergunning.
6.

2005/2494 - Afschaffing Wet Openlucht Recreatie en de gevolgen daarvan
Burgemeester en Wethouders stemmen in met de bijgevoegde conceptbrief.

ISH-SPL

7.

2005/2803 - Ongeoorloofd schoolverzuim

Burgemeester en wethouders besluiten, conform het advies van de commissie

IWO-MRH

bezwaar, om de heer T.K en mevrouw M.B.E in hun bezwaar tegen de

waarschuwing van de leerplichtambtenaar niet-ontvankelijk te verklaren,
omdat deze waarschuwing geen besluit is in de zin van art.1:3 Awb.
8.

2005/2839 - Standplaats vergunning

Burgemeester en wethouders besluiten op grond van artikel 5.2.3. met

CBO-AHE

inachtneming van hetgeen is beschreven in het "standplaatsenbeleid

Oostzaan", niet over te gaan tot het verstrekken van een vergunning aan de

heer K. Schaft voor het innemen van een standplaats voor de verkoop van ijs
in Oostzaan. E.e.a. conform bijgaand concept.
9.

2005/2971 - Evaluatie minimabeleid

IWO-LSL

Burgemeester en wethouders besluiten de taken en verantwoordelijkheden
betreffende de voortgang bij sector IWZ neer te leggen.
10.

2005/2972 - Ontmoetingsonderwijs

B&W gaan accoord met het geven van Ontmoetingsonderwijs op de

ISH-SPL

basisscholen in Oostzaan voor de bovenbouw voor de komende schooljaren,
in overleg met de directeuren van OBs en Spoor.
11.

2005/2973 - Startnotitie Sociale Zaken

IWO-LSL

Burgemeester en Wethouders besluiten de startnotitie ter kennisname aan te
bieden aan de raad.
12.

2005/2974 - Braderieen op de Klaverweide

De burgemeester besluit voornemens te zijn aan mevrouw L.M.van der S geen

CBO-AHE

vergunning te verlenen voor het organiseren voor al de braderien op het

Klaverweide in 2005 en 2006, en dientengevolge de aanvrager ex artikel 4:7
van de Algemene Wet Bestuursrecht in de gelegenheid te stellen een
zienswijze tegen het voornemen kenbaar te maken.
13.

2005/2975 - Evaluatie gebruiksvergunningen

CBO-WTW

Dit agendapunt wordt aangehouden tot na de terugkeer van de burgemeester
(portefeuillehouder).
14.

2005/2976 - Evaluatie Lokaal Onderwijs Beleid 2005
Burgemeester en wethouders besluiten:
1. Evaluatie LOB 2005 vast te stellen,

2. Gemeenteraad informeren via bijgevoegd concept raadsvoorstel

ISH-SPL

15.

2005/2770

Aanvraag ontheffing voor het organiseren van jaarlijkse wielerronde

Burgemeester en wethouders besluiten dan ook om op grond van artikel 148,
jo. artikel 10 van de Wegenverkeerswet een ontheffing te verlenen aan de

heer G.Brugman voor het organiseren van een wielerronde in de doktersbuurt

te Oostzaan, e,e,a, onder voorwaarden en volgens bijgevoegde concept-brief.
De burgemeester besluit een ontheffing o.g.v. art,4 Zondagswet te verlenen (
i.v.m. begintijden wedstrijd).

Vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en wethouders 12 juli 2005
Secretaris

De burgemeester

H.P.M. Beentjes

P.J.Möhlmann

MBO-AHE

