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Notulen Collegevergadering

Overleg

Collegevergadering

Datum

03 januari 2017

Begintijd

09:00

Aanwezig

Eindtijd

11.00

Burgemeester R. Meerhof, wethouders S. Julius en T. Schaafsma
Locogemeentesecretaris Marcel Schaafsma

Afwezig

Gemeentesecretaris A. van den Assem, wethouder J. Klinkhamer

Notulen

Marcel Schaafsma

Kopieën

C = conform
G = gewijzigd
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Vaststellen van de openbare notulen van 20
en 23 december 2016

02

Nr 170103/02

X

TTA

X

APO

Wijziging gemeenschappelijke regeling 2016 VrZW
Burgemeester en wethouders besluiten:
In te stemmen met bijgaand raadsvoorstel, waarin wordt
voorgesteld akkoord te gaan met de wijziging in de
gemeenschappelijke regeling 2016 VrZW. Dit betreft een
aanpassing van de gemeenschappelijke regeling naar aanleiding
van de nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen, inclusief
een wijziging van de stemverhouding zoals besloten in het
Algemeen Bestuur van 24 november jl.

De locosecretaris past enkele kleine tekstuele zaken aan in het
raadsvoorstel en de onderliggende brieven.
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Nr 170103/03
Offerte onderzoek mantelzorgondersteuning en respijtzorg
Burgemeester en wethouders besluiten:
In te stemmen met de offerte van Mezzo voor het onderzoeken
van mantelzorgondersteuning en respijtvoorzieningen in
Oostzaan, en de raad hierover te informeren.
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Conform met toevoeging van de cursivering in het beslispunt.
Informatie aan de raad is staande de collegevergadering
toegevoegd aan lijst moties en toezeggingen.
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Nr 170103/04
Onderzoek externe inhuur o.b.v. art. 213a Gemeentewet
Burgemeesters en wethouders besluiten:
1. Met instemming kennis te nemen van de
onderzoeksrapportage en stelt deze vast;
2. met instemming kennis te nemen van de ambtelijke
reactie bij de rapportage;
3. een afschrift van de rapportage ter kennisname aan de
gemeenteraad en rekenkamercommissie (brieven
bijgevoegd) aan te bieden.

Aan de beslispunten 1 en 2 wordt ‘met instemming’
toegevoegd. De locosecretaris past enkele kleine tekstuele
zaken aan in het raadsvoorstel.
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Actieve informatie
1. Overleg De Bres

De portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening is voor het
vervolg eerstverantwoordelijke, waarbij het college belang
hecht aan een goed burgerparticipatietraject. Eind januari
staat een bewonersbijeenkomst gepland.
06

Communicatie

07

Uitnodigingen

De uitnodigingen worden doorgenomen. Het secretariaat zorgt
voor verdere afhandeling.
08

Terugkoppelingen

De collegeleden staan stil bij de diverse interne en externe
overleggen.
09

Rondvraag, mededelingen, enz.
1. Het college ziet op korte termijn een voorstel voor
aanpassing van de welstandsnota tegemoet, mede naar
aanleiding van actuele zaken.

X

ABO
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2. Het college vraagt de portefeuillehouder om nadere
informatie over planontwikkeling Voet en de berichtgeving
hierover in de krant.
3. De portefeuillehouder vraagt om uiterlijk eind januari
overleg over evaluatie werkwijze Burgerparticipatie.
4. Het college vraagt naar stand van zaken over de mogelijke
contractaanpassing Pilkes (onderhoud lantaarnpalen).

Vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders van 10 januari 2017

Gemeentesecretaris

Burgemeester

A. van den Assem

R. Meerhof

