College van Burgemeester en Wethouders

notulen Collegevergadering
O v e rl eg

Collegevergadering

D a tu m

14 februari 2006

B eg in ti j d

09.00

A an w ez i g

Burgemeester P.J. Möhlmann, de wethouders R.J. Monen, E.J. Taams en Th.E. Smit en gemeentesecretaris

E in dt i jd

H.P.M. Beentjes.
Bij agendapunt 2 voorts aanwezig: S. Plooijer, W. Grooteman en P. Sondaar, leden van het
Managementteam.
A f w ez ig
N o tu len

H.P.M. Beentjes

K o p ie ën

1.

Vaststellen van de notulen van de vergadering van 7 februari 2006

2.

Aanpassing meerjarenbegroting 2007-2009

CBO-WKR

Het college bespreekt – samen met MT – uitgebreid het voorliggende

concept-voorstel tot aanpassing van de meerjarenbegroting. Aan het MT

wordt gevraagd om nog een aantal zaken nader uit te zoeken/toe te lichten

en vervolgens met een definitief voorstel te komen. Een definitief besluit zal

worden genomen in de vergadering van 21 februari 2006. Aan de griffier zal
worden meegedeeld, dat de aanbiedingstermijn voor de commissie financien
van 28 februari 2006 niet kan worden gehaald.
Aanhouden tot volgende week.
3.

2006/342 - Deelname Oostzaan aan ISW

B&W besluiten het dagelijks bestuur van het ISW uit te nodigen voor een

CST-WGR

mondelinge toelichting op ISW-brief, middels een uitnodiging voor een

gezamenlijke lunch. Het uitgangspunt voor het college blijft conform besluit
uit 2005.
4.

2006/563 - Inhoudsopgave burgerjaarverslag

Burgemeester en wethouders nemen kennis van de inhoudsopgave

CST-WGR

burgerjaarverslag 2005 en brengt de inhoudsopgave ter kennisname aan de
commissie AZ.
5.

2006/564 - illegale stort afval/ mest

B&W besluiten dhr H.C. K. een termijn te bieden van 4 weken voor het

verwijderen van de illegaal gestorte mest en ( bouw)afvalstoffen. Indien hier
niet aan voldaan wordt, worden de opgelegde dwangsommen verbeurd.

GBW-MMO

2

6.

IWO-LSL

2006/565 - Bezwaarschrift mevrouw B.
Burgemeester en wethouders besluiten:

- het bezwaar niet- ontvankelijk te verklaren;
- zorg te dragen voor bekendmaking;
7.

2006/566

Aanvraag om lichte bouwvergunning, Slaperstraat 98, 1511 CK Oostzaan:

GBW-MZY

voor het uitbreiden van een aanbouw aan woning.

Burgemeester en wethouders besluiten conform BWT- advies 5057 d.d. 7-22006,

x vrijstelling te verlenen van de bestemmingsplanbepalingen, zie bijgaand
besluit;

x bouwvergunning te verlenen voor het uitbreiden van een aanbouw aan
Slaperstraat 98 te Oostzaan;
8.

CBO-JFO

2006/567 - Brugdagen jaar 2007 en 2008
B&W besluiten om in 2007 de collectieve verlofdagen te bepalen op 18 mei en
24 december en in 2008 zowel een collectieve verlofdag te bepalen op 2 mei
en daarmee akkoord te gaan met het bijgevoegde voorstel van de

Ondernemingsraad. Dit besluit meedelen aan de Ondernemingsraad.
9.

2006/568 - collegiaal uitlenen secretaris commissie bezwaarschriften aan
Landsmeer 0,3 fte.

CST-WGR

Burgemeester en wethouders besluiten conform inliggende concept brief de
gemeente Landsmeer schriftelijk te berichten dat de gemeente oostzaan
bereid is tot het collegiaal uitlenen van de secretaris voor de commissie

bezwaarschriften ad 0,3 fte voor € 20,000,00 per jaar ( peiljaar 2006). Een

voorstel inzake invulling ontstane formatieruimte APV/bijzondere wetgeving
wordt op korte termijn aan het college aangeboden.
10.

CST-WGR

2006/569 - Omnibusenquete 2006
Burgemeester en Wethouders nemen kennis van de genomen onderwerpen
voor de regionale omnibusenquete 2006.

Vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en wethouders 21 februari 2006
Secretaris

De burgemeester

H.P.M. Beentjes

P.J.Möhlmann

