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Vaststellen van de openbare notulen van 12 september 2017
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Nr 170919/02
Uitwerking plan van aanpak huisvesting vergunninghouders
Burgemeester en wethouders besluiten:
In te stemmen met de uitwerking van het Plan van Aanpak
Huisvesting vergunninghouders

Het college verzoekt om het plan van aanpak, dat deze week
aan de toezichthoudende provincie Noord-Holland moet
worden toegezonden, uitsluitend te richten op de met de WOV
gemaakte afspraken omtrent het inlopen van de achterstand in
de huisvesting vergunninghouders. Wethouder Klinkhamer is
gemandateerd om de aanpassing van het plan van aanpak door
te voeren.
Met het onderhavige voorstel wordt het woningbestand
verruimd, waardoor de WOV meer ruimte heeft om zowel
vergunninghouders als anderen die met enige spoed een huis
behoeven, een passende oplossing aan te bieden. Ten aanzien
van de uitkoopwoningen geldt wat betreft het college in ieder
geval dat deze slechts voor een tijdelijke huur van minder dan 2
jaren beschikbaar gesteld kunnen worden. Daarbij dienen
potentiële huurders vooraf geïnformeerd te worden over
redenen die aan de uitkoop van deze woningen ten grondslag
liggen. Waar in het voorstel wordt gesproken van mogelijke
bouwlocaties gaat de voorkeur van het college uit naar het
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z.s.m. realiseren van een permanente ontwikkeling i.p.v. het
realiseren van noodwoningen.
03

Nr 170919/03
2e
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Voortgangsrapportage 2017

Burgemeester en wethouders besluiten:


De 2e voortgangsrapportage 2017 vast te stellen;



De raad voor te stellen in te stemmen met de
begrotingswijziging voortvloeiend uit de 2ee
voortgangsrapportage 2017.

Wethouder Julius is gemandateerd om de benodigde
aanpassingen door te voeren.
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Nr 170919/04
Bekrachtiging geheimhouding memo toekomst sporthal
Oostzaan en bijlagen
Burgemeester en wethouders besluiten:

1. Geheimhouding op te leggen op de memo toekomst
sporthal Oostzaan d.d. 12 september 2017 en bijlagen
(documenten B1 t/m B3);

2. De raad voor te stellen de opgelegde geheimhouding op de
documenten als bedoeld onder 1. te bekrachtigen op grond
van artikel 25 lid 3 van de Gemeentewet.

Het college besluit om document B2 op basis van een
geheimhoudingsovereenkomst te verstrekken aan het bestuur
van SSO en de potentiële pachter om het benodigde inzicht te
verschaffen en de voortgang van het proces niet te
belemmeren. Het college- en raadsvoorstel dienen hierop te
worden aangepast, zodat ook de raad hierover is geïnformeerd.
Wethouder Schaafsma is gemandateerd om de benodigde
aanpassingen door te voeren.
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Actieve informatie
1. Memo aan de raad inzake voortgang bibliotheekvisie
Oostzaan
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Communicatie

07

Uitnodigingen

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

De collegeleden staan stil bij de diverse interne en externe
overleggen.
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Rondvraag, mededelingen, enz.
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