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1.

Vaststellen van de notulen van de vergadering van 8 juli 2008.

2.

2008/3197

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld

Jaarverslagen 2007 sportservice Noord-Holland en Sportservice Zaanstreek-

BBO-HWI

Waterland

Het college neemt kennis van het ingezonden jaarverslagen 2007 van

Sportservice Noord-Holland en van Sportservice Zaanstreek Waterland.
Het college bied jaarverslag t.k.n. aan raad
3.

2008/3198

Gebruiksvergunning Ruig, Zuideinde 235

ROM-HBO

Het college van burgemeester en wethouders :

- nemen het rapport van 4 juli 2008 van de Brandweer Zaanstad voor
kennisgeving aan;

- stemmen in met de bijgevoegde conceptbrief aan Ruig;

- brief aan Ruig overhandigen en toelichten in een persoonlijk gesprek.
4.

2008/3199

Aanhouding bouwplan Lishof

Het college van burgemeester en wethouders beslissen:

- Woonzorg te verzoeken om een stedenbouwkundige onderbouwing van het
nieuwe zorgcentrum op de locatie Lishof;

- na ontvangst en beoordeling van de onderbouwing, de procedure te starten
voor het doorbreken van de aanhouding van de bouwaanvraag voor het
nieuwe zorgcentrum (artikel 50 lid 6 Woningwet);

- omwonenden en raadscommissie schriftelijk te informeren.

- Week 30 in college bespreken met portefeuillehouder over proces en
communicatie richting raad en commissie

ROM-NBR

5.

2008/3200

Nieuwsbrief Verenigingen

PUZA-MKO

College van burgemeester en wethouders nemen kennis van de informatieve
brief aan de verenigingen en stemmen in met het voornemen om

beheersmatig theater de KunstGreep verder te professionaliseren.
6.

2008/3201

VROM-inspectie

ROM-HBO

Het college van burgemeester en wethouders nemen kennis van het
gespreksverslag van 1 juli 2008 met de VROM-inspectie
7.

2008/3202

ROM-HBO

Rapport Rekenkamercommissie mbt VROM-inspectie
Het college van burgemeester en wethouders:

- nemen kennis van het verslag van 3 juli 2008 van de
Rekenkamercommissie;

- informeren de Rekenkamercommissie over het verbetertraject dat is
afgesproken met de VROM-inspectie.
8.

2008/3225

Subsidie Rommel-Snuffelmarkt Protestantse Gemeente Oostzaan

BBO-HKL

Het college van burgemeester en wethouders besluiten eenmalig een subsidie
te verlenen en vast te stellen van € 109,20 aan de Prostestantse Gemeente
Oostzaan ter dekking van de legeskosten voor het organiseren van een

rommel-snuffelmarkt op 31 mei ten behoeve van het restauratiefonds van
"het monument de Grote Kerk". De subsidie wordt verleend op grond van
art.4 sub b Algemene Subsidieverordening 2001. De dekking voor dit
initiatief komt uit het reguliere cultuurbudget.
9.

2008/3226

Jaarbericht en jaarrekening 2007 Halt Zaanstreek-Waterland

Het college stemt in met het jaarbericht en jaarrekening 2007 van Halt
Zaanstreek-Waterland

BBO-ANE

10.

2008/3227

Voortgang handhaving buitengebied Noord

ROM-EME

Het college besluit:

1. In te stemmen met het sluiten van dossiers op de in het advies genoemde
adressen.

2. Bewoners die de overtredingen ongedaan hebben gemaakt, dan wel

bewezen hebben geen overtreding te hebben begaan, door middel van een
brief informeren dat de constatering is ingetrokken en het dossier is
gesloten.
11.

2008/3228

Verplaatsing inwonersdag naar september van het jaar en wel met ingang van

ID-SPL

2009

Burgemeester en wethouders stemmen in om met ingang van 2009 de
inwonersdag te verplaatsen naar september.
12.

2008/3229

Bomenlijst kapvergunning

ORP-MDI

Het college besluit dat tot er nader beleid voor het kappen van bomen met

vergunning wordt vastgesteld dat alle bomen binnen de gemeente op de lijst
staan zoals bedoeld in de APV, afdeling 3, artikel 4.3.2
13.

2008/3230

Aanvraag vergunning loterij Evean Lishof

Het college besluit op grond van artikel 3 lid 1 van de Wet op de Kansspelen

aan Evean Lishof vergunning te verlenen voor het organiseren van een loterij

op 1 november 2008. Een en ander onder voorwaarden en tegen betaling van
de geldende leges.
14.

2008/3231

Subsidie verstrekking van de Bestuurscommissie Woninggebonden Subsidies

BBO-HWI

Zaanstreek

Het college neemt kennis van het ingezonden besluit van de
Bestuurscommissie Woninggebonden Subsidies Zaanstreek.
15.

2008/3232

Jaarverslag 2007 Woonzorg Nederland

Het college neemt kennis van het ingezonden Jaarverslag 2007 van Woonzorg
Nederland

BBO-HWI

16.

2008/3264

Herverdeling en inrichting straathoekwerker

College van burgemeester en wethouders besluit in te stemmen met splitsing
van de ruimte tegen de gestelde voorwaarden en te verhuren aan genoemde
partijen

Vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en wethouders 22 juli 2008.
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