College van Burgemeester en Wethouders

Notulen Collegevergadering
O ve rl eg

Collegevergadering

Da tu m

17 oktober 2006

Beg int ij d

08.30

Aan w ez ig

Burgemeester P.J. Möhlmann, de wethouders R.J. Monen, E.J. Taams, P. Visser en gemeentesecretaris H.P.M.

Ein dt ij d

Beentjes.
Af w ez ig
No tu l en

H.P.M. Beentjes

Ko pi e ën

1.

Vaststellen van de notulen van de vergadering van 10 oktober 2006
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

N.a.v.: punt 15: Er dient nog een formele mantel over de herontwikkeling
2.

CBO-WKR

oude gemeentehuis bij het college te worden ingebracht (rechtmatigheid).

GSH-PSO

2006/3608

CBO-LTA

Aanwijzing gebieden artikel 2.1.3.1 lid 1 Algemene Plaatselijke Verordening
College besluit het voorstel af te voeren van de agenda.

Voorkeur van het college: overal in principe toestaan, met uitzondering van
enkele nader te bepalen locaties.

In een nieuw voorstel ook aandacht schenken aan het opruimen van afval
nadien.
3.

2006/3609 - Standplaatsenbeleid en Ventbeleid 2006

Het college besluit voornemens te zijn om het Standplaatsen- en Ventbeleid

CBO-LTA

2006 vast te stellen. Hiermee stelt het college een maximum aan het aantal
standplaats- en ventvergunningen, dat kan worden afgegeven. Indien een

aanvraag volgens het beleid niet kan worden toegelaten wordt deze op een
wachtlijst gezet. Het college besluit verder om belanghebbenden de

gelegenheid te bieden om zienswijze kenbaar te maken, en wel op de
volgende wijze:

1. Voornemen college;

2. Belanghebbenden schriftelijk te informeren;
3. Algemene publicatie in Kompas;

4. Alle belanghebbenden de gelegenheid om schriftelijk te reageren;
5. College neemt definitief besluit.
4.

2006/3610 - Aanwijzing gebieden artikel 2.1.4.3 APV
Het college besluit het voorstel niet over te nemen en af te voeren van de
agenda.

CBO-LTA

CBO-LTA

2006/3611 - aanvraag exploitatie speelautomatenhal

5.

Het college besluit op grond van artikel 30c lid 1 sub c van de Wet op de

Kanssspelen de aanvraag van de heer B. niet in behandeling te nemen wegens
het ontbreken van een verordening zoals genoemd in dit artikel.

Daarnaast besluit het college geen voorstel aan de gemeenteraad te sturen

voor het vaststellen van een dergelijke verordening, aangezien dit niet binnen
de strategische uitgangspunten van de gemeente past.

De gemeenteraad dient over dit besluit te worden ingelicht in het kader van
de actieve informatieplicht;
2006/3612

6.

Raadsvragen " Stemmen in een willekeurig stemlokaal "

X

IBZ-MKO

Burgemeester en wethouders nemen de evaluatie van de proef " Stemmen in

een willekeurig stemlokaal ( SWS ) " voor kennisgeving aan en stellen voor de
Provinciale Staten verkiezingen van maart 2007 gelet op de conclusies op
pagina 19 van de evaluatie deel te nemen aan deze proef.

Na de beraadslaging in de Commissie Algemene Zaken zal het college een

definitief besluit nemen over het al of niet deelnemen en dit voorleggen in
een raadsvoorstel.

2006/3684 - Kunstverzekering 2007

7.

B&W besluiten tot het afsluiten van een nieuwe doorlopende kunstverzekering

IFB-PFL

voor te houden exposities in het nieuwe gemeentehuis;

Afschrift van de nieuwe verzekering ter kennisneming zenden aan SJOO;
2006/3685 - Septembercirculaire 2006

8.

B&W nemen de samenvatting van de septembercirculaire voor kennisgeving

IFB-PFL

aan.

De samenvatting zal tevens ter kennisgeving aan de gemeenteraad worden
gezonden.

2006/3686 - Klacht van de heer PL mbt niet behandelen van aanvraag inrit

9.

en niet nakomen.

CBB-OOV

Het college besluit de heer PL in zijn klacht van 6 juni 2006 tegen het niet

behandelen van zijn aanvraag om een inrit en tegen het niet nakomen van
toezeggingen, gegrond te verklaren, en hem hierover te berichten met
bijgevoegde kennisgeving.
10.

2006/3687 - Aanvraag vergunning vlooienmarkten

De burgemeester besluit op grond van artikel 5.2.4 van de APV vergunning te
verlenen aan organisatieburo Mikki voor organiseren drietal vlooienmarkten
op 22-10 -06, 14-01-07 en 4-02-07. Verder besluit de burgemeester op

grond van artikel 4 van de zondagswet ontheffing te verlenen op genoemde
dagen. Dit onder voorwaarden en tegen betaling van de geldende leges.
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CBO-LTA

11.

2006/3688 - Fusie Haltbureaus Waterland en Zaanstreek
Het college van burgemeester en wethouders besluit om:

X

CBO-WTW

In te stemmen met de ontwerpnota HALT bureau Zaanstreek - Waterland.
In te stemmen met de samenwerkingsovereenkomst HALT bureau
Zaanstreek-Waterland en deze te ondertekenen.

Dekking van de kosten uit het produkt veiligheid, deelproduct HALT.
Commissie AZ actief te informeren over dit besluit;
12.

2006/3692 - Madd dag

Het college besluit, dat medewerkers en bestuur kunnen deelnemen aan

CBO-JFO

Make a Difference Day op 4 november 2006.

Tevens besluit het college van B&W dat de MADD-activiteit een "wensdag" is
voor cliënten van Odion, die plaats zal vinden bij de Wieken in Oostzaan.
13.

IFB-PFL

2006/3693 - Verkoop luchtkasteel aan OZK
Het college besluit het onderhandelingstraject in te gaan met het OZK om te
komen tot overeenstemming tot overname van het Luchtkasteel.
2006/… - keuze ontwikkelaar kerkbuurtschoollocatie

14

GSH-PSO

Het college besluit het gesprek met Koning Bouw aan te gaan teneinde tot
een intentieovereenkomst te komen voor de ontwikkeling van de
Kerkbuurtschoollocatie.

2006/2275 - vervolgnotitie uitbreiding contract met de Gemeente

15

Amsterdam – Dienst Belastingen.

ISH-SPL

Het college besluit om in te stemmen met de uitbreiding van het contract met
de Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam, voor de komende vijf jaar,
conform het ambtelijk voorstel.

IFB-PFL

2006/…. - aanschaf nieuw financieel systeem

16

Het college van B&W gaat accoord met het aanschaffen van een nieuw
financieel systeem FMS, met uitzondering van de urenmodule.

Vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en wethouders 24 oktober 2006.
Secretaris

De burgemeester

H.P.M. Beentjes

P.J.Möhlmann
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