College van Burgemeester en Wethouders

Notulen Collegevergadering
O v e rl eg

Collegevergadering

D a tu m

21 november 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, P. Visser en gemeentesecretaris H.P.M.

E in dt i jd

12.30

Beentjes.
A f w ez ig
N o tu len

H.P.M. Beentjes

K o p ie ën

Het college blikt bij aanvang van de vergadering terug op de raadsvergadering van gisteravond.

1.

Vaststellen van de notulen van de vergadering van 14 november 2006

CBO-WKR

2.

2006/4085 - Herfinanciering geldlening WOV bij de NWB.

IFB-PFL

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

Burgemeester en wethouders besluiten akkoord te gaan met de

herfinanciering van een onder de gemeentegarantie vallende geldlening van

de Woningbouw Oostzaanse Volkshuisvesting, en paraferen en ondertekenen
de hiervoor bestemde overeenkomsten.
4.

2006/4210 - Naamgeving centrumplan

Een viertal namen worden door het college vóórgeselecteerd, te weten:

CST-RSC

dorpscentrum De Doorbraak, dorpscentrum De Kunstgreep, dorpscentrum De
Terp en dorpscentrum De Reuring.

Deze namen zullen via de mail en intranet worden voorgelegd aan de

medewerkers, aan het presidium, het bestuur van De Greep en het bestuur

van SJOO met het verzoek hun favoriete keuze kenbaar te maken. Einde van
deze week zal het college tenslotte de knoop doorhakken.
5.

2006/4211 - Beslissing op bezwaarschrift R.
Burgemeester en wethouders besluiten:
•
•

GRO-FDU

De heer R. in zijn bezwaar ontvankelijk te verklaren.

Het bezwaar gegrond te verklaren voorzover het zich richt tegen een
gebrekkige motivering.het bezwaar voor het overige ongegrond te
verklaren.

•

Het besluit van 6 juni in stand te laten en de motivering te verbeteren
op de wijze als opgenomen in de bijgaande ontwerpbeschikking.

•

Het verzoek om toekenning van een vergoeding voor de kosten van
rechtsbijstand ex.artikel 7:15 Awb af te wijzen.

6.

2006/4212 - Convenant Wonen, Welzijn en zorg aan de waterkant.

College besluit de tekst van het convenant Wonen, Welzijn en Zorg aan de
Waterkant ihkv provinciale pilot WWZ te accorderen en weth Taams te

machtigen dit op 29-11-06 te ondertekenen namens de gemeente Oostzaan.

IWO-AVR

7.

2006/4213 - Muur Kerkbuurtschool.

GGB-MST

Burgemeester en wethouders besluiten het agendapunt aan te houden totdat

de uitkomst van het overleg tussen de burgemeester en de Rabobank bekend
is.
8.

2006/4214 - vaststellen huurtarieven zalen centrumcomplex
Burgemeester en wethouders stellen de tarieven zaalhuur centrumcomplex
voorlopig vast conform de bijlage van 1 november 2006.
Er komen 3 categorieen huurders:

a. instellingen met een Oostzaans maatschappelijk belang;

b. niet-commerciele instellingen van buiten Oostzaan met een
maatschappelijk belang;

c. commerciele huurders (evenementen, bedrijven, particulieren, etc.)

GSH-PSO

Voor elk van de categorieen wordt een huurprijs bepaald overeenkomstig het
voorstel, met dien verstande dat voor categorie b de huurprijs wordt bepaald
door middeling van de huurprijzen a en c. Categorie b zit daar precies
tussenin.

Indexering van de huur zal ingaan met ingang van het verenigingsjaar 20072008 (augustus 2007), gebaseerd op de huren in 2005.

Door de ambtelijke dienst moet nog worden gekeken naar (mogelijke) BTW op

IFB-PFL

de huurprijzen.
9.

2006/4215 - Huisvestingsplan Noorderschool
Burgemeester en wethouders:
•

ISH-SPL

nemen de slotconclusies van deze notitie over en stellen een

projectgroep in die onderzoek moet doen naar de huisvestingssituatie
van de Noorderschool inclusief woningbouwmogelijkheden.
•
•
•

10.

De verschillende scenario’s dienen te worden uitgewerkt;

Alle scenario’s dienen te worden gecombineerd met woningbouw;
Uitgangspunten:
-

financiering mogelijke voorzieningen Brede School niet voor

-

financiele investeringen onderwijslasten mogelijk uit

rekening van de gemeente Oostzaan;
opbrengst woningbouw;

2006/4216 - Wet op de lijkbezorging

1. De burgemeester mandateert de ambtenaar WOL.

IWO-LSL

2. Het college gaat hiertoe een overeenkomst aan met Zaanstad.

3. De burgemeester tekent de overeenkomst en het mandaatbesluit.
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4. Sectorhoofd IWZ geeft ambtenaar veiligheid opdracht tot maken van een
legitimatiebewijs.

5. Communicatie met de Lishof, huisartsen en politie.
11.

2006/4217 - Richtlijnen over huisbezoek en gebruik fraudescorekaart.
Burgemeester en wethouders besluiten:

IWO-LSL

1. In te stemmen met de voorgestelde richtlijnen;

2. De ambtenaar Sociale Zaken brengt de gemeente Zaanstad op de hoogte
van het besluit;
12.

2006/4219 - vervanging software urenverantwoording en tijdregistratie

IFB-PFL

Burgemeester en wethouders gaan akkoord met de vervanging van de

CST-RSC

2006/4221

IWO-AVR

software voor urenverantwoording en tijdregistratie.
13.

Derde kwartaalrapportage Informatie- en Serviceloket Wonen Plus.

Burgemeester en wethouders besluiten de stichting Maatschappelijke

Dienstverlening mede te delen, dat wegens onvoldoende resultaten en

kwaliteit de diensten ten behoeve van het Informatie - en Serviceloke/ Wonen

Plus zullen worden aanbesteed. Om dit zorgvuldig te kunnen doen, wordt een

overgangstermijn gehanteerd tot 1 april 2007. Voorts worden de

mogelijkheden tot oprichting van een Stichting Wonen Plus samen met de
gemeente Landsmeer en Wormerland onderzocht.

Vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en wethouders 28 november 2006
Secretaris

De burgemeester

H.P.M. Beentjes

P.J.Möhlmann
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