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Notulen Collegevergadering

Overleg

Collegevergadering van 16 mei 2017

Datum

16 mei 2017

Begintijd

09:00

Aanwezig

Eindtijd

10:30

Burgemeester R. Meerhof, wethouders J. Klinkhamer en T. Schaafsma
Gemeentesecretaris A. van den Assem

Afwezig

Wethouder S. Julius

Notulen

Annelies van den Assem

Kopieën

C = conform
G = gewijzigd
C
01

02

G

Vaststellen van de openbare notulen van 9 mei 2017

X

Vaststellen van de vertrouwelijke notulen van 9 mei 2017

X

Nr 170516/2

X

RHO

X

AWA

X

CEK

Jaarverantwoording handhaving en toezicht kinderopvang 2016
Burgemeester en wethouders besluiten:
Akkoord te gaan met bijgevoegde verantwoording 2016
aangaande toezicht en handhaving kinderopvang (zie bijlage),
zodat deze gepubliceerd kan worden op
waarstaatjegemeente.nl.
03

Nr 170516/03
Beantwoording raadsvraag CDA over toekomstig beheer van het
Oostzanerveld
Burgemeester en wethouders besluiten:
In te stemmen met de bijgaande beantwoording van de
schriftelijke vraag van CDA, registratienummer 06/17 en de
raad hiervan in kennis te stellen.

04

Nr 170516/04
Uitvoeringsprogramma Omgevingsdienst IJmond 2017
Burgemeester en wethouders besluiten:
1. het Uitvoeringsprogramma Omgevingsdienst IJmond 2017
vast te stellen;
2. het Uitvoeringsprogramma ter kennisname aan de raad te
doen toekomen.
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05

Nr 170516/05

X

MCO

1. Interne Memo aankoopcentrale en aanbesteding

t.k.n.

SJU

2. Raadsplanning en activiteiten

t.k.n.

3. Uitnodiging 30 juni 2017

t.k.n.

Vaststellen wijzigingsplan Zuideinde 174 Oostzaan
Burgemeester en wethouders besluiten:
1. Het bestemmingsplan te wijzigen door het bouwvlak te
vergroten met toepassing van de wijzigingsbevoegdheid ex
artikel 3.6 lid 1 sub a Wet ruimtelijke ordening op het
Zuideinde 174 in Oostzaan zoals is aangegeven in het bij dit
besluit behorende ontwerpbesluit;
2. De raad voor te stellen geen exploitatieplan op basis van
artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen, omdat
het verhaal van kosten van de grondexploitatie over de in
het plan begrepen gronden anderszins verzekerd is.
06

Actieve informatie

Burgemeester Meerhof zal in overleg met in ieder geval
wethouder Schaafsma en de afdeling communicatie de
gevraagde bijdrage van Oostzaan opstellen en de
presentatie op 30 juni a.s. doen voorbereiden.
4. Voorbespreking AB 16 mei 2017
07

Communicatie

08

Uitnodigingen

De uitnodigingen worden doorgenomen. Het secretariaat zorgt
voor verdere afhandeling.
09

Terugkoppelingen

De collegeleden staan stil bij de diverse interne en externe
overleggen. En marge hiervan brengt het college graag onder
de aandacht dat tekstueel de inhoud van de Kadernota 2018
inmiddels goed is afgestemd, maar dat er dringend behoefte is
aan een actuele inschatting van de bijbehorende cijfers. Dit
geldt overigens ook voor de actuele cijfers van de lopende
begroting. Deze cijfers moeten voor de collegevergadering van
23 mei a.s. per programma bij de portefeuillehouders
beschikbaar zijn om een zinvolle bespreking van de Kadernota
2018 in die vergadering mogelijk te maken.
10

Rondvraag, mededelingen, enz.
*
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Vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders van 23 mei 2017
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R. Meerhof

