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1.

Vaststellen van de notulen van de vergadering van 29 november 2005

CBO-WKR

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.
2.

2005/4637 - vergunning optocht art 2.1.2.1. APV

CBO-OOV

De burgemeester besluit ogv art 2.1.2.1. APV vergunning voor het uitzwaaien
van sint nicolaas op 6 december 2005 te verlenen. Afgesproken wordt een
alternatieve route te benutten en daardoor het Zuideinde te mijden.
3.

2005/4817 - bezwaarschrift tegen afwijzing van een

IWO-AVR

gehandicaptenparkeerkaart.
gehandicaptenparkeerkaart.
Burgemeester en wethouders besluiten op grond van het advies van de
commissie Bezwaar en Beroepschriften Oostzaan het bezwaarschrift van de
heer W.van I tegen de afwijzing van een gehandicaptenparkeerkaart niet
ontvankelijk te verklaren
4.

2005/4818

IWO-AVR

A.J.B-K
Bezwaarschrift d.d. 15 september 2005 van mevrouw A.J.B
B&W besluiten op grond van het advies van de commissie Bezwaar- en
Beroepschriften Oostzaan:
a. het bezwaarschrift van mevrouw A.J.B- K gegrond te verklaren.
b. Het bestreden besluit in te trekken.
c. Een nieuw besluit te nemen op grond van het geldende beleid
(verordening 2001).
5.

2005/4889 - 1e fase bouwvergunning 29 woningen aan het Noordeinde 31
B&W besluiten overeenkomstig het BW-advies 4069:
a. vrijstelling te verlenen van de bestemmingsplanbepalingen ex art 19,
lid 2 conform de procedure ex art 19a lid 4 WRO;
b. bouwvergunning te verlenen voor het oprichten van 29 woningen aan
het Noordeinde 31 (locatie Rep en Rossendaal) te Oostzaan;

GBW-MZY

6.

2005/4890 - Gunning van het werk op de Haal

GCT-AVO

Burgemeester en wethouders besluiten het werk op de Haal aan de
combinatie De Vries Werkendam BV/ van Vulpen te gunnen.
7.

2005/4892

X

IWO-AVR

X

IWO-AVR

Tussentijds rapportage nota Gemeentelijk Gezondheidsbeleid
B&W besluiten de tussentijdse rapportage van de uitvoering van de nota
Gemeentelijk Gezondheidsbeleid in een Regionale Context vast te stellen en
ter kennis te brengen van de raadscommissie Algemene Zaken.
8.

2005/4893 – 4e rapportage informatieinformatie- en serviceloket
serviceloket Zorg en Welzijn
Burgemeester en wethouders besluiten de

4e

rapportage van het informatie-

en serviceloket Zorg en Welzijn voor kennisgeving aan te nemen en deze ter
kennis te brengen van de raadscommissie Algemene Zaken.
9.

2005/4894

IWO-AVR

Alcoholvoorlichtingsproject
Alcoholvoorlichtingsproject groepen 7 en 8 basisscholen Oostzaan.
B&W besluiten de GGD Zaanstreek-Waterland opdracht te geven voor
uitvoering van een alcoholvoorlichtingsproject aan de groepen 7 en 8 van de
basisscholen in Oostzaan, die daarvoor belangstelling hebben. Dekking van
de kosten maximaal € 1.663 uit de post jeugdbeleid.
10.

2005/4895 - Nota handhavingsbeleid

CBO-WTW

Burgemeester en wethouders besluiten de nota aan te houden voor nader
overleg tussen de burgemeester, wethouder Smit en de betrokken
ambtenaren.
11.

2005/4896 - Schuldhulpverlening aan zelfstandigen

IWO-LSL

Burgemeesten en wethouders besluiten;
a. in te stemmen met de door het Zelfstandigenloket voorgestelde werkwijze;
b. de kosten - voor zover niet declarabel - zoveel mogelijk opvangen in de
eigen begroting.
12.

2005/4897 - Jaarplanning 2005

X CBO-AHE

Burgemeesten en wethouders stellen de voortgangsrapportage over het
verloop van de lopende jaarplanning 2005 vast. Deze planning wordt ter
kennisname aan de raad gezonden.

13.

2005/4898

GBW-MZY

Aanvraag om lichte
lichte bouwvergunning voor het uitbreiden van een aanbouw
aan Slaperstraat 98 te Oostzaan.
Burgemeester en wethouders besluiten toepassing te geven aan het bepaalde
in artikel 19a lid 4 van de WRO en het bouwplan voor het uitbreiden van een
aanbouw aan Slaperstraat 98 te Oostzaan ( incl.het ontwerp
vrijstellingsbesluit), gedurende zes weken ter inzage te leggen.
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14.

Stichting comite herdenking februaristaking 1941 verzoekt om een financiele

CBO-WKR

bijdrage.
Besloten wordt:
a. een bedrage van € 100,00 te schenken aan het comite;
b. het kaartje in te sturen met de vermelding “ gemeentebestuur van
Oostzaan”;
15.

Mondelinge toelichting op calamiteitenplan door Wim van Twuijver.

CBO-WTW

In verband met de afwezigheid van de heer Van Twuijver, wordt dit punt
doorgeschoven naar een volgende vergadering.
Vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en wethouders 13 december 2005
Secretaris

De burgemeester

H.P.M. Beentjes

P.J.Möhlmann
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