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K o p ie ën

1.

Vaststellen van de notulen van de vergadering van 01 maart 2005

MBO-WKR

2.

IIZ-LSL/2005-684 - Bezwaar van v.d. V.

IIZ-LSL

De notulen zijn ongewijzigd vastgesteld

Besluit aanhouden tot nader overleg tussen afdeling en portefeuillehouder.
3.

GCT-MDI/2005-687 - Voortgang realisering riolering in buitengebied Noord
1. Besluit wordt aangehouden;

GCT-MDI

2. College mist financiele paragraaf;
3. Nader overleg met portefeuillehouder;
4.

MPO-JFO/2005-0497 - verzoek ouderschapsverlof

MPO-JFO

B&W besluiten ouderschapsverlof te verlenen aan P.F. o.g.v. art 6:5 CAR-UWO
voor 4 uur per week gedurende een jaar. Het verlof gaat in op 1 april 2005,

eindigt op 31 maart 2006 en zal worden genomen op de donderdagmiddag.
5.

IWO-IZA/2005-493

Verzoek CDA d.d. 15-2-2005 om het vrijwilligersfeest niet door te zetten

Burgemeester en wethouders besluiten bijgevoegde brief d.d. 24-2-2005 als
antwoord inzake vragen vrijwilligersfeest naar het CDA te sturen.

IWO-IZA

6.

GRO-LRO/2005-682

Vestiging recht van opstal voor een geluidmeetpost ten behoeve van Schiphol

GRO-LRO

1. B&W besluiten tot volmachtverlening conform het ontwerp kenmerk

26302/PYI, aan een van de medewerkers van Kennedy van der Laan, om
te tekenen akte houdende de vestiging van een recht van opstal op het

perceel aan Zuideinde 80 te Oostzaan met daarop een medisch centrum
kadastraal bekend gemeente Oostzaan, sectie C, nummer 3303,
plaatselijk bekend Zuideinde 80, 1511 GH Oostzaan.

2. De gemeenteraad schriftelijk over dit besluit informeren;
7.

IWO-AVR/2005-685 - prijsindexcijfer Wvg

B&W besluiten de bedragen voor Wvg-vervoersvoorzieningen en forfaitair

IWO-AVR

bedrag sportrolstoel te verhogen met 1,3% conform advies VNG en daarmee

het Financieel Besluit 2005 aan te passen. Tevens de indexering van de Wvgnorminkomens vast te stellen conform advies VNG. Hiermee is al rekening
gehouden in de begroting Wvg.
8.

CBO-AAL/2005-686 - evaluatieverslag VNG-congres 2004

B&W stellen het evaluatieverslag VNG-congres 2004 vast en besluiten het

CBO-AAL

verslag met een aanbiedingsbrief ter kennisgeving toe te zenden aan de raad.
9.

Verslagen
-

10.

Verslag overleg Z-W pho VGZ d.d. 10 februari 2005: v.k.a.;

MBO/AAL

Communicatie
Agendapunt 6 (geluidmeetpost Schiphol)

Vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders van 15 maart 2005

De secretaris

A.J.M. Anthonissen

De burgemeester
P.J. Möhlmann

