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1.

Vaststellen van de notulen van de vergadering van 15 juni 2010

2.

Nr 10-008040

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

C G
X B&R-HKL

Notitie problematiek voetbalkooi Doktersbuurt
Burgemeester en wethouders besluiten:

1. Kennis nemen van bijgevoegde notitie “problematiek voetbalkooi
Doktersbuurt”;

2. In overleg treden met de buurt en daarnaast een mogelijkheid
vinden via buurtbemiddeling;

3. De kooi niet te verplaatsen en te overleggen over mogelijkheden van
sluiten (op vastgestelde tijden) van de kooi door buurtcomite of
afgevaardigde;

4. Hi-Five actief betrekken bij de bestrijding van de overlast;

5. De notitie aan te passen aan bovenstaande besluiten en vervolgens ter
kennis te brengen aan de gemeenteraad
3.

Nr 10-008041

X

G&W-MMO

Handhaving Ruig Zuideinde 235 Oostzaan

Burgemeester en wethouders besluiten om bovenstaand advies over te

nemen, het advies te verwerken in een handhavingbrief met daaraan
verbonden een handhavingtermijn.
4.

Nr 10-008042

Semi-permanente tentoonstelling Oudheidkamer
Burgemeester en wethouders besluiten:

Het college besluit om in overleg te treden met de Oudheidskamer om te
komen tot een gepaste expositie-vorm.

X BMO-AUI

5.

X B&R-RCO

Nr 10-008043

Beantwoording raadsvragen over samenwerkingsovereenkomst Biebbus
(Noorderschool)

Burgemeester en wethouders besluiten om bijgevoegde conceptbrief

‘Beantwoording raadsvragen samenwerkingsovereenkomst Biebbus
(Noorderschool)” vast te stellen en te verzenden naar de raad, dit na
aanpassing van de tekst..
6.

X ORP-CSC

Nr 10-008050

Verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats Maalstroom 47

Burgemeester en wethouders besluiten een gehandicaptenparkeerplaats aan
te wijzen ten behoeve van P. V. bij zijn woning aan de Maalstroom 47,
conform bijgaand verkeersbesluit.
7.

Nr 10-008056

Nota Handhaven Oostzaan

X

G&W-NBR

X

B&R-EBR

Burgemeester en wethouders besluiten:

1. in te stemmen met de offerte van Bureau Seinpost voor het opstellen
van de Integrale Handhavingsnota Oostzaan;

2. de kosten voor het opstellen van de nota te betalen van de bouwleges.
8.

Nr 10-008058

Ontwerpbestemmingsplan fase 2 Bombraak
Burgemeester en wethouders besluiten:

1. in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Bedrijfsterrein
Bombraak tweede fase
2. het ontwerpbestemmingsplan Bedrijfsterrein Bombraak tweede fase
vrij te geven voor publicatie en ter inzage legging
(zienswijzenperiode van 6 weken)
3. de raad bij vaststelling voor te stellen geen exploitatieplan vast te
stellen, omdat de gemeente alle gronden bij vaststelling van het
bestemmingsplan in handen heeft.

4. Dit besluit ter kennis brengen aan de raad.
12.

Actieve informatie:

13.

Afsprakenlijst:

14.

Uitnodigingen:

15.

Terugkoppelingen:
•
•

CST: overleg hoogspanningsproblematiek, overleg dhr. Honig,
JRU: bezoek dhr. Posch, kennismakings gesprekken college
Wormerland, streekmarketing, gesprek Hans Heij

•

WVT: overleg stichting Rijk, SORR, personele aangelegenheden

•
•

PMO: overdracht gronden gebroeders de Vries,

ETA: stuurgroep Meyn, pf overleg sociale zaken, raad van toezicht
SPOOR, overleg KBS-lokatie,

16.

Rondvraag, mededelingen, enz.
•

het college verzoekt een raadsvoorstel op te stellen n.a.v. de

•

CST en PMO wisselen piketweekenden 22-10 en 29-10 met elkaar.

behandeling van de planning bezuinigingen in de gemeenteraad.

Vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en wethouders 29 juni
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Burgemeester
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