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K o p ie ën

De vergadering vindt plaats in het griffiegebouw ivm omwisselen computers collegeleden.
1.

Vaststellen van de notulen van de vergadering van 28 maart 2006.

CBO-WKR

2.

2006/298 - Problematiek coordinatie De Kolk

ISH-SPL

De notulen worden vastgesteld.

Burgemeester en wethouders besluiten:

1. Toe te staan dat de voorzitter van de commissie OWG een dubbele

presentatiegeldvergoeding krijgt voor de rol als voorzitter van de commissie

OWG. De verwachte extra kosten op jaarbasis circa € 720,00 te dekken uit de
begroting commissie OWG, aangezien dit jaar meer begroot is voor
intensivering clientenparticipatie WMO.

2. De intentie uit te spreken positief mee te denken over de toekomst van het
samenwerkingsverband De Kolk.
3.

2006/1029

Doorlopende kunstverzekering inzake te houden exposities in het nieuwe

IFB-PFL

gemeentehuis

Burgemeester en wethouders nemen kennis van de voorliggende offerte

inzake de nieuwe kunstverzekering tbv doorlopende exposities in het nieuwe
gemeentehuis, met een maximumwaarde van € 150.000,-4.

2006/1055 - Inzamelen grof huisvuil
•

Burgemeester en wethouders stemmen in met aangaan overeenkomst

GBW-HBO

door middel van bijgevoegde brief met de offerte van 21 maart 2006
van SITA betreffende de inzameling van grof huisvuil.
•

Het college wil aanvullende informatie ontvangen over hoe een en
ander zich financieel verhoudt tot de huidige situatie;

5.

2006/1058

Artikel 19a Wet op de Ruimtelijke Ordening-procedure, perceel De haal 8 (
Hout en Bouwmarkt Buijs).

Burgemeester en wethouders besluiten het presidium voor te stellen bijgaand
ontwerpraadsvoorstel en -besluit met voorafgaande commissiebehandeling
te agenderen voor de raadsvergadering op datum 15 mei 2006.

X X GRO-LRO
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6.

2006/1151 - Inzamelen huisvuil Achterdichting

Burgemeester en wethouders stemmen in met het voorstel om de inzameling

GBW-HBO

van het huishoudelijk afval van de woningen Achterdichting door de
gemeente Wormerland te laten inzamelen.
7.

2006/1152 - Sloop van de woning gelegen aan de Haal 46

Burgemeester en wethouders besluiten om de voormalige hoofdonderwijzer-

GGB-MST

woning aan de Haal 46 vanwege de zeer slechte bouwkundige staat te laten
slopen.
8.

2006/1153 - de Haal 81
•

Burgemeester en wethouders besluiten dhr de B. op de hoogte te

GBW-MMO

stellen van de overtredingen en onderzoeken welke

legaliseringmogelijkheden er zijn. Mocht legalisering niet mogelijk
zijn, zal er handhavend worden opgetreden.
•

Een algemene waarschuwing dient via Kompas te worden afgegeven,
dat de gemeente de ontwikkelingen in dat gebied nauwlettend in de

CBO-RSC

gaten houdt;
9.

2006/1154

Wijziging van verschilende gemeentelijke rechtspositiebesluiten en -

CBO-JFO

regelingen

Burgemeester en wethouders nemen kennis van de wijzigingen in de

gemeentelijke rechtspositiebesluiten en - regelingen die betrekking hebben
op burgemeester en wethouders.
10.

2006/1155 - Projectvoortgangsrapportage 7 project WMO

Burgemeester en wethouders besluiten de projectvoortgangsrapportage 7 van

IWO-AVR

het project WMO vast te stellen en de projectperiode te verlengen naar 1

januari 2007; de nieuwe datum van invoering van de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning.
11.

2006/1156 - Projectvoortgangsrapportage 7 project WMO

Burgemeester en wethouders besluiten de projectvoortgangsrapportage 8 van

IWO-AVR

het project WMO vast te stellen.
12.

2006/1158

Erfpachtverhoging aan Woningbouwvereniging Oostzaanse Volkshuisvesting
1. Burgemeester en wethouders besluiten hun standpunt inzake de

erfpachtkwestie met de WOV ongewijzigd te laten. Dit houdt in dat de
WOV wordt gesommeerd te betalen en als de WOV het hier niet mee
eens is, dit aanhangig dient te maken bij de rechtbank.

2. De uitgaande brief aan de WOV in overleg met portefeuillehouder;
3. Wethouder Monen bespreekt zaak van kadaster binnenkort met
gedeputeerde Moens;

IFB-EDE
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13.

2006/1162 - Statistieken afhandeling bezwaarschriften WOZ

IFB-BST

1. B&W nemen de gegevens voor kennisgeving aan.

2. Na afloop van het hele proces van afhandeling bezwaarschriften dient
een bestuurlijk evaluatiegesprek met het taxatiebureau te worden
gehouden;

3. Na dit evaluatiegesprek zal uitgebreid worden gerapporteerd aan de
gemeenteraad;

4. Op dit moment een brief sturen aan de gemeenteraad om hen te
informeren over dit procestraject;
14.

2006/1163 - Regeling verblijfkosten
•

B&W besluiten in principe, op grond van artikel 15.1.2. van de CAR-

CBO-WKR

UWO, bijgaande regeling `Verblijfkosten april 2006` over te nemen
en deze voor advies voor te leggen aan de ondernemingsraad.
•

Na een positief advies van de OR wordt het besluit definitief
vastgesteld.

•

Na definitieve vaststelling vindt communicatie plaats via
werkoverleggen, het personeelsblad en intranet.

15.

2006/1166 - Handhaving van boot wrak, art 2.1.5.1 APV

Burgemeester en wethouders besluiten op grond van artikel 2.1.5.1. APV

CBO-OOV

1. tot het opleggen van een last onder toepassen bestuursdwang (dmv

aanplakken), waarbij de last bestaat uit het verwijderen van een bootwrak,

met een begunstigingstermijn van vier weken, en de bestuursdwang uit het

door de gemeente verwijderen van een wrak. De kosten worden zo mogelijk
verhaald op de gerechtigde.

2. in afwijking van artikel 5:29 en 5:30 Awb het wrak na de toepassing van
bestuursdwang niet op te slaan, doch direct af te voeren en te laten
vernietigen.

3. in afwijking van artikel 4:8 Awb geen gelegenheid te bieden om

zienswijzen naar voren te brengen, maar rechtstreeks over te gaan tot
handhaving.

4. de stortkosten (ca €100,--) tenlaste te laten komen van de post APV/

bijzondere wetgeving, grootboeknummer 4140101 kostencategorie 34.360 (
overige kosten).
16.

Jaarrekening 2005 op programma niveau
•
•

De behandeling wordt verschoven naar de vergadering van 11 april.
Alsdan zal in bijzijn van de leden van het MT de rekening worden
besproken.

•

Het college verwacht bij deze behandeling ook een recapitulatie van
het netto-resultaat.

IFB-PFL
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17.

Kandidaten voor VNG-bestuur en commissies in nieuwe bestuurlijke
organisatie VNG
•

CST-WGR

De burgemeester stelt zich kandidaat voor de commissie bestuur en
veiligheid;

•
18.

Wethouder Taams voor de commissie onderwijs, zorg en welzijn;
CBO-WKR

Opening nieuwe locatie ombudsman 12 april 2006
De burgemeester zal namens het college de opening bezoeken.

Vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en wethouders 11 april 2006
Secretaris

De burgemeester

H.P.M. Beentjes

P.J.Möhlmann

