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1.

Vaststellen van de notulen van de vergadering van 22 augustus 2006

CBO-WKR

2.

2006/2275

ISH-SPL

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

Uitbreiding contract met Gemeente Amsterdam Dienst Belastingen

Het college van burgemeester en wethouders stemmen in met het voornemen
tot uitbreiding van het contract met de Dienst Belastingen Amsterdam voor
de komende vijf jaar, onder de navolgende voorwaarden:
•

Lasten qua uitvoering mogen niet hoger zijn dan de huidige kosten.

•

Continuiteit en kwaliteit dienen gegarandeerd te zijn (qua monitoring
en jaarlijkse evaluatie);

•

Er wordt pas een formele beslissing genomen indien alle kosten van
dit project in beeld zijn;

•

In het collegevoorstel aandacht besteden aan:
-

personele gevolgen;

-

hoe regiefunctie ingevuld ?

-

-

•

zekerheid over meenemen Diftar;
welke fieitelijke werkzaamheden vóór de overdracht ?

het principebesluit voorleggen aan de Ondernemingsraad en na
ontvangst advies een definitief besluit nemen;

3.

2006/3078

Vooraanschrijving last onder dwangsom, vastenhow, zonder bouwvergunning
bouwen van een berging op het voorerf, perceel De Haal 4

Het college van burgemeester en wethouders te oostzaan besluiten tot het
opleggen van een vooraanschrijving last onder dwangsom, tot het

verwijderen en verwijderd houden van de zonder bouwvergunning gebouwde
berging op het voorerf van perceel aan De Haal 4, gemeente Oostzaan, dat

strijdig is met het bestemmingsplan Buitengebied-Noord en de Woningwet.

GRO-LRO

Termijn stellen voor kenbaar maken zienswijzen.

4.

2006/3079

Ontwerpbegroting GGD 2007 en eerste begrotingswijziging 2006 GGD

IWZ-GRI

Het college besluit het agendapunt aan te houden tot de volgende week ivm
de afwezigheid van wethouder Taams.
5.

2006/3081

Hout-en bouwmarkt Buijs; Rechtbank Haarlem vernietiging beslissing op

GRO-LRO

bezwaar, op procedurele gronden; nieuwe beslissing op bezwaar; wel-niet
verbeuren van dwangsommen?

Het college van burgemsster en wethouders besluiten:

- de bezwaren gericht tegen de aanlegvergunning (besluit van 28 september
2004, kenmerk AV/20040928/4078) gegrond te verklaren;

- het besluit inzake de aanlegvergunning (besluit van 28 september 2004,
kenmerk AV/20040928/4078) te herroepen;

- de bij brief van 24 augustus 2004 door Hout- en Bouwmarkt Buijs

ingediende aanvraag om een aanlegvergunning opnieuw in behandeling te
nemen;

- de aanvraag om een aanlegvergunning aan te merken als een verzoek om

vrijstelling ex artikel 19, eerste lid Wet op de Ruimtelijke ordening jo artikel
18 Besluit op de Ruimtelijke Ordening 1985;

- de aanvraag om een aanlegvergunning aan te houden;

- het verzoek om handhavend op te treden op de locatie De Haal 8 te

Oostzaan, af te wijzen voor zover het verzoek tot handhaven ziet op de
volgende situaties, te weten: 1. het zonder aanlegvergunning ophogen en
verharden (deels met stelconplaten) van het achterterrein; 2. het zonder

aanlegvergunning aanbrengen van beschoeiing langs het achterterrein; 3. het
zonder aanlegvergunning aanwinnen van land bij het achterterrein.
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06-3082

Instellen ad-hoc adviescommissie Hout- en Bouwmarkt Buijs: zienswijzen;

X X GRO-LRO

artikel 19 lid 1 Wet op de Ruimtelijke Ordening;

College besluit aan de gemeenteraad voor te stellen om te besluiten om een

onafhankelijke ad-hoc-adviescommissie “Hout- en Bouwmarkt Buijs”(hierna:
ad-hoc adviescommissie) in te stellen. De ad-hoc adviescommissie maakt

haar oordeel aan de gemeenteraad bekend over de door een ieder mogelijk in
te dienen/ingediende zienswijzen, gedurende de terinzageleggingstermijnen
tijdens vrijstellingsprocedure ex artikel 19, lid 1 Wet RO, inzake de aanvraag

en verzoek om vrijstelling aanlegvergunning Hout- en Bouwmarkt Buijs op de
Haal 8.

2

Door het college wordt verder aan de gemeenteraad voorgesteld te besluiten,
dat voor de in te stellen adhocadviescommissie geldt, dat:
•

zij zich een oordeel vormt over de ingebrachte zienswijzen en haar
oordeel na afloop van de termijnen van ter inzage liggingen, na

instelling, binnen twee maanden aan de gemeenteraad bekend maakt;
•

zij alleen op verzoek van de gemeenteraad adviseert over het wel of
niet verlenen van de onderhavige vrijstelling;

•

zij niet werkzaam is onder de verantwoordelijkheid van de

gemeenteraad of het college van burgemeester en wethouders;
•

zij bestaat uit tenminste drie en ten hoogste vijf leden, de voorzitter

daaronder begrepen. Zij de deskundigheid bezitten op het terrein van
ruimtelijke ordening, milieu en natuurbescherming;
•

zij bestaat uit de leden, die worden benoemd door het college van

burgemeester en wethouders middels mandaat van de gemeenteraad
en hun functie uitoefenen zonder last of ruggespraak;
•

de benoeming geschiedt in een separaat te nemen besluit door het
college van burgemeester en wethouders;

•

de leden voortkomen uit door de gemeenteraad aangewezen
organisaties;

•

het advies/oordeel van de ad-hoc commissie niet bindend, maar
raadgevend is;

•

op haar het gestelde van afdeling 3.3 Algemene Wet Bestuursrecht
toepasselijk is;

Tot slot stelt het college aan de gemeenteraad voor om na het verkregen

oordeel en/of advies van de ad-hoc adviescommissie Hout- en Bouwmarkt
Buijs, ingevolge artikel 19, vijfde lid Wet op de Ruimtelijke Ordening te

besluiten omtrent het wel of niet aanvragen van een verklaring van geen
bezwaar bij Gedeputeerde Staten van Noord-Holland.

De wethouder zal in de commissievergadering van a.s. maandag 4 september
een mondelinge uiteenzetting geven over het onderwerp, waarna de
commissie besluit hoe verder dit punt te behandelen.
7.

Schriftelijke vragen CDA over toekomst voormalig gemeentehuis

GSH-PSO

Het concept-antwoord aan de CDA-fractie wordt geaccordeerd door het
college.
8.

Reactie college op suggesties en opmerkingen Kadernota 2007

CBW-HBE

Het college stelt zijn reactie aan de gemeenteraad vast. De brief zal aan de
gemeenteraad worden gezonden.
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9

X X MBO-WTW

06-2895 – Nota Integraal Veiligheidsbeleid
Het college besluit de behandeling van dit agendapunt uit te stellen tot
volgende week.
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06-3080

Renovatie brugdekken brug Anemoonstraat-Grashof-Dahliasingel.

GCT-CKE

Het college besluit de renovatiewerkzaamheden aan deze brug te gunnen aan
de forma Haasnoot te Rijnsburg. Totale kosten zijn ca € 60.000,00. De

financiering van dit project kan volgende de meerjarennota in 2006, brug
Anemoonstraat. In dit budget is er € 60.000,00 gepland voor deze brug.
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Organisatie gemeente Oostzaan 2007
Het college spreekt zich in

1e

behandelingstermijn positief uit over een

CBW-HBE

voorstel van de gemeentesecretaris inzake de organisatie van de gemeente
Oostzaan in 2007. In de volgende collegevergadering vindt voorlopige

besluitvorming plaats, waarna het voorstel aan de Ondernemingsraad zal
worden aangeboden en worden gepresenteerd aan de medewerkers.

Vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en wethouders 5 september 2006
Secretaris

De burgemeester

H.P.M. Beentjes

P.J.Möhlmann
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