College van Burgemeester en Wethouders

Notulen Collegevergadering
O v e rl eg

Collegevergadering

D a tu m

31 januari 2006

B eg in ti j d

09.00

A an w ez i g

De wethouders R.J. Monen, E.J. Taams en Th.E. Smit (voorzitter) en gemeentesecretaris H.P.M. Beentjes.

A f w ez ig

Burgemeester Mohlmann (vakantie)

N o tu len

H.P.M. Beentjes

E in dt i jd

11.30

K o p ie ën

1.

Vaststellen van de notulen van de vergadering van 24 januari 2006

CBO-WKR

2.

2005/4985 - Vergunning twee hobbybeurzen art.5.2.4 APV

CBO-OOV

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

De burgemeester verleent vergunning aan Dolpromoties, voor het

organiseren van twee hobbybeurzen in het gebouw van Excelsior, Twiskweg

103, op respectievelijk 5 en 26 februari 2006, van 10.00 - 16.00 uur, onder
voorwaarden.
3.

2006/394 - Vaststellen kandidatenlijst bedrijventerrein kolkweg Zuid

GSH-PSO

Burgemeester en wethouders stellen de kandidatenlijst 19-01-2006 vast en

machtigt de stuurgroep bedrijventerrein Kolkweg Zuid om in gesprek te gaan
met bedrijven om tot een een intentieovereenkomst tot verkoop grond te
komen.
4.

2006/395 - Proces gronduitgifte bedrijventerrein kolkweg Zuid

GSH-PSO

Burgemeester en wethouders stellen het proces (versie 23-012006) vast voor
gronduitgifte voor het bedrijventerrein Kolkweg Zuid.
5.

2006/396

Overzicht van de gemandateerde besluiten inzake de begraafplaats.

GBW-WTY

Burgemeester en wethouders besluiten het overzicht van de aan het

sectorhoofd GGZ gemandateerde besluiten inzake de begraafplaats over het
vierde kwartaal 2005 voor kennisgeving aan te nemen.
6.

2006/397 - Nota handhaving

Burgemeester en wethouders besluiten:

- de nota handhavingsbeleid vast te stellen;

- in te stemmen met de hieruit voortkomende werkzaamheden:
- de bijgevoegde planning vast te stellen:

- de gemeenteraad kaders te laten vaststellen:

- de samenvatting aanbieden gemeenteraad, om de kaders te kunnen stellen:
- de nota wordt aan de gemeenteraad aangeboden als aanvullende
informatie.

X X CBO-WTW
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Aan het raadspresidium zal worden geadviseerd om de kaders door de
nieuwe gemeenteraad te laten vaststellen.

7.

2006/398 - Startnotitie Toekomstplan Oostzanerveld
•
•

B&W stellen de startnotitie vast;

X

IFB-PFL

X

CBO-AHE

X

IWO-LSL

B&W gaan accoord met het doorsturen van de startnotitie

Toekomstplan Oostzanerveld ter informatie aan de gemeenteraad.
8.

2006/399 - Juridische Kwaliteitszorg
•

B&W stellen de startnotitie juridische kwaliteitszorg vast
overeenkomstig de bijlage

•

B&W besluit tot uitvoering van het project Juridische kwaliteitszorg
over te gaan.

•
9.

De startnotitie zal ter kennisgeving worden gezonden aan de cie AZ.

2006/400 - Voortgangsraportage reintegratie
•
•

B&W stellen de voortgangsrapportage vast.

De voortgfangsrapportage wordt ter kennisname aan de algemene
raadscommissie gezonden.

10.

2006/401 - Stand van zaken aangaande het project precario

CBO-AHE

1. B&W nemen kennis van het juridisch advies van Van den Bosch en
Partners.

2. Zij besluiten pas-op-de-plaats te maken ten aanzien van verdere
uitgaven voor juridische adviezen;

3. Het betreffende contract zal eerst schriftelijk worden opgevraagd bij
de gemeente Amsterdam (contract GEB);

4. Na het bestuderen van dit contract zal het college een finale conclusie
trekken aan de hand van een ambtelijk voorstel;

11.

2006/402 - Notitie college onderzoeksprogramma
Burgemeester en wethouders besluiten:

a. de notitie collegeonderzoeksprogramma gemeente Oostzaan (
verordening 213a Gemeentewet) vast te stellen.

b. Jaarlijks twee onderzoeken te laten plaats vinden.

c. De raad voor te stellen in verband met een beperkt beschikbaar

capaciteitsbeslag de verordening dusdanig aan te passen, dat jaarlijks
maximaal twee onderzoeken plaatsvinden ( ipv drie).

d. De kosten te dekken uit budget doelmatigheidsonderzoeken 213a (
402307).

e. De uitvoering van de notitie te evalueren in de tweede helft van 2007.

X X CST-WGR
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12.

X

2006/406 GBW-HBO - Milieudienst
Het college besluit:
•

in principe in te stemmen met de bestuursovereenkomst met

Landsmeer, Waterland en Wormerland inzake milieusamenwerking
voor een periode van twee jaar;
•

in te stemmen met de dienstverleningsovereenkomst met de
milieudienst IJmond voor een periode van twee jaar;

•

de portefeuillehouder te mandateren namens de gemeente Oostzaan
beide overeenkomsten te ondertekenen;

•

de bestuursovereenkomst en de dienstverleningsovereenkomst ter
advisering voor te leggen aan de Ondernemingsraad;

•

de commissie Algemene Zaken over dit collegebesluit te informeren;

Vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en wethouders 7 februari 2006
Secretaris

De burgemeester

H.P.M. Beentjes

P.J.Möhlmann

GBW-HBO

