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Vaststellen van de openbare notulen van 23 augustus 2016
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beheer BGT
Burgemeester en wethouders besluiten:
Het college neemt kennis van de stand van zaken rond het
beheer van de BGT.

Gewijzigd, in de zin dat het college in verband met hetgeen in
het collegevoorstel is opgenomen onder Financiële middelen
verzoekt om een meer gedetailleerd en concludent financieel
overzicht van de financiering van de daar genoemde
aanspraken en de daaraan gerelateerde uitputting van
budgetten. Wethouder Klinkhamer is gemandateerd dit
overzicht goed te keuren.
03.

Nr 160830/03
Verkeerskundige oplossingsrichting m.b.t. Het Lint,
Spoetnikstraat, Dr. Van der Loefstraat en Kerkbuurt.
Burgemeester en wethouders besluiten:
De raad voor te stellen om:
In te stemmen met de verkeerskundige aanbevelingen ten
aanzien van Het Lint, de Spoetnikstraat, en de Kerkbuurt,
waarbij deze aanbevelingen als uitgangspunt worden
overgenomen voor de herinrichting van de wegen in het Lint.
De aanbevelingen met betrekking tot het hoofdwegennet zijn
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benoemd in hoofdstuk 5 van het verkeerskundig advies Het Lint
Oostzaan d.d. 22 augustus 2016;

Gewijzigd, in de zin dat:
1) het college in verband met hetgeen in het
collegevoorstel is opgenomen onder Financiële middelen
verzoekt om een meer gedetailleerd en concludent
financieel overzicht van de financiering van de daar
genoemde aanspraken en de daaraan gerelateerde
uitputting van budgetten. Wethouder Klinkhamer is
gemandateerd dit overzicht goed te keuren;
2) in het collegevoorstel onder 1. Het voorstel in het kort,
onder Voorgesteld besluit, laatste zin en onder 2.
Aanleiding/probleem en doel, onder Verkeer in Het Lint,
eerste zin, de passage ‘het rapport van SWECO’ wordt
vervangen door ‘het verkeerskundig advies Het Lint
Oostzaan’.
04.

Actieve informatie
1. Constituerend beraad
- Vaststellen portefeuilleverdeling [VASTGESTELD]
Verdeling Portefeuilles, inclusief Gemeenschappelijke regelingen
Burgemeester R. Meerhof
Portefeuilles:
•Bestuur
•Klantgerichte dienstverlening
•Veiligheid
•Informatieveiligheid en ICT
•Regionale economie
•P&O
GR: VRZW, OVER-gemeenten
Wethouder J. Klinkhamer
Portefeuilles:
•Wonen
•Leefomgeving
•Mobiliteit
•Woningbouwprojecten Twiske en Oostzanerveld
•Bedrijventerreinen Skoon, Bombraak en Ambacht
•Hoogspanningsproblematiek
GR: Recreatieschap ’t Twiske
Wethouder S. Julius
Portefeuilles:
•Financiën
•Onderwijs
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•Dierenwelzijn
•Buurt- en wijkgericht werken
•Cultuur
•De KunstGreep
•Inkomensvoorziening en Participatiewet
•Werkgelegenheid en bedrijvigheid
GR: Baanstede, OVER-gemeenten
Wethouder T. Schaafsma
Portefeuilles:
•Wmo
•Jeugdbeleid
•Gezondheid
•Sport
•Toerisme
•Verkoop gronden Skoon, Bombraak
GR: GGD

- Vaststellen volgorde loco-burgemeesterschap;
voorstel: loco 1: Joop Klinkhamer, loco 2: Siefko
Julius en loco 3: Tine Schaafsma [VASTGESTELD]
- Toewijzing werkplekken / verdeling kamers
- Ter kennisname: werktijden collegeleden
- Bevestiging deeltijdaanstelling wethouders: 66,6%

[BEVESTIGD]
2. Piketrooster –afstemmen vervanging bij verhindering

JGO

Vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders van 6 september 2016
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