31-1-2016
Procedure: De griffie voegt de toezeggingen en aangenomen moties aan de lijst toe in de kolommen met de zwarte koptekst. De nummers van de toezeggingen verwijzen naar de datum van de betreffende vergadering waarin de
toezegging is gedaan. De ambtelijke organisatie is verantwoordelijk voor het toevoegen en actualiseren van de informatie in de overige kolommen.

Afgehandelde punten blijven op de lijst staan tot ze in de raad vastgesteld zijn!
Toezegging / tekst motie

Planning
afhandeling

Acties door
college/griffie

Behandeld
ambtenaar

Portefeuillehouder

Status

Opmerkingen

Opstellen visie bedrijventerrein

2e kw 2016

college

S. Kartopawiro

J. Klinkhamer

in behandeling

deze visie zal samen opgesteld worden met
het nieuw op te stellen bestemmingsplan voor
Skoon. Het zal een visie worden voor alle drie
de bedrijventerreinen.

Verzoekt het College:
4e kw 2015
• Op korte termijn stappen te ondernemen richting
Provincie Noord-Holland en de Faunabeheereenheid om
diverse instrumenten mogelijke te maken en in te zetten
teneinde een spoedige reductie van de overtollige
populatie ganzen en smienten te realiseren
• Er met klem op aan te dringen dat er voldoende budget
beschikbaar blijft voor de schadevergoeding aan de
agrariërs

college

A. Warmenhoven

J. Klinkhamer

Afgehandeld; presentatie
cie WLM 7 dec. +
aanvullende stukken

De provincie Noord heeft op 27 mei 2014 een
nieuw ganzenbeleid vastgesteld. Op basis van
dit beleid is medio 2005 een
uitvoeringsagenda opgesteld. In deze
documenten nieuwe afspraken gemaakt over
het inzetten van diverse instrumenten om de
overtollige populatie ganzen te realiseren en
over de daarvoor in te investeren financiele
middelen. In de voorronde raad van november
of november wordt door de provincie NoordHolland een toelichting gegeven over de
uitgangspunten van het nieuwe beleid.

Rv 14/19 RKC onderzoek gemeenschappelijke
1e kw 2016
regelingen: Vraag nav lijst
met GR’s met voorwaarden en nota verbonden partijen
wordt door college toegezegd deze nota op te zetten en
aan raad ter bespreking voor te leggen.

college

K. Meijer

R. Meerhof

In behandeling

medio december 2015 in College

Mo24

begroting 3 nov bibliotheekvoorzie Verzoekt het College Een werkgroep (bestaande uit
2e kw 2016
2014 ning
personen met kennis van bibliotheekvoorzieningen) in te
stellen die gebaseerd op het bovenstaande uiterlijk in
het voorjaar van 2016 komt met een advies aan de raad
ten aanzien van de herijking van het bibliotheekbeleid
en de daarbij behorende bibliotheekvoorziening in
Oostzaan passend binnen de financiële kaders van de
meerjarenbegroting 2015 – 2018.

college

S. van Dongen

M. Olij

in behandeling

Mo25

begroting 3 nov brede school
2014 peuterzaal

Roept het College op:
1e kw 2016
- Om een werkgroep (met kennis van bedrijfsvoering) in
te stellen die de bedrijfsvoering van de brede school
alsmede van het peuterspeelzaalwerk gaat
onderzoeken, met een drieledig doel:
1. Om inzicht te krijgen in de uitgaven en inkomsten
2. Om te analyseren of er wellicht sprake is van
rechtsongelijkheid en wat hieraan te doen is
3. Om te onderzoeken hoe de gelden doelmatiger
ingezet kunnen worden, in lijn met het coalitieakkoord.

college

R. Conijn

M. Olij

Nav schriftelijke reactie
Schriftelijke reactie college aan raad d.d. 9
college besproken in cie juni 2015
21 09 2015. Opdracht blijft
ongewijzigd

Constateert dat de verkeerssituatie rondom OBS De
4e kw 2015
Rietkraag en tevens aan de noordzijde van basisschool
De Korenaar met name bij haal- en brengtijden, zeer
onoverzichtelijk is en regelmatig tot gevaarlijke
momenten leidt

college

L. Slotman

J. Klinkhamer

afgehandeld

nr
datum cie of
motie raad

onderwerp

141201-4r
(130527-3.3i /
140602-1.5i)
Mo11

10-3-2014 ganzen- en
smienten
populatie

140303-3.7i

Mo35

10 nov 2014 RV 14/77
Verkeersbeleid
Oostzaan 2014 –
2-19
Onderwerp:
Onderdeel
schoolomgeving

verzoekt het college, in het belang van de veiligheid van
de schoolkinderen te onderzoeken welke mogelijkheden
voor verbetering er zijn
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Procedure: De griffie voegt de toezeggingen en aangenomen moties aan de lijst toe in de kolommen met de zwarte koptekst. De nummers van de toezeggingen verwijzen naar de datum van de betreffende vergadering waarin de
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Afgehandelde punten blijven op de lijst staan tot ze in de raad vastgesteld zijn!
Behandeld
ambtenaar

Portefeuillehouder

Status

Opmerkingen

Verzoekt het College
punt c. 3e kw college
A- Voor 2015 op hoofdlijnen een beleidskader op te
2016
stellen voor sport in het licht van deze nieuwe kerntaak
maatschappelijke participatie.
B- Een nieuwe subsidieverordening Sport op te stellen
gebaseerd op dit beleidskader, daarbij rekening
houdend met evenredigheid van deelname van
specifieke doelgroepen en de inspanningen en
draagkracht van de verenigingen
C- Voor 2017 een breed beleid- en uitvoeringsplan Sport
en Bewegen op te stellen inclusief een integraal
financieel kader, waarin o.a. aandacht is voor het
accommodatie beleid, gezondheidsaspecten, ruimtelijk
aspecten etc.

R. Conijn

T. Schaafsma

Deels afgehandeld

Punten A en B zijn afgehandeld en ter info per
brief d.d. 12 juni 2015 aan de raad gestuurd.
Punt C wordt in 2016 verzorgd.

141103-3.2r

rv 14/74 Begroting 2015
Oostzanerveld.Verwijderen van bomen. Eigenaren
zullen worden aangeschreven om bomen te
verwijderen. Handhaving juridisch gezien wordt nog
uitgezocht;

A. Warmenhoven

J. Klinkhamer

in behandeling

de brief aan de eigenaren gaat eind november
de deur uit.

141208-8FCW

Precario terrassen

4e kw 2015

college

S. Plooijer

M. Olij

Afgehandeld.

Bij Tarievennota 2016

Alle brandweerauto’s uitgerust zijn met een AED
Alle vrijwilligers opgeleid zijn om de AED te bedienen
en hulp
te verlenen.
De brandweer een aanrijtijd heeft van gemiddeld 4
minuten, waardoor mensenlevens worden gered.
Deze belangrijke functie gehandhaafd blijft tot eind
2015.
Deze taak dreigt te komen vervallen per 2016.

2e kw 2016

college

Marjoleijn Boutsma T. Schaafsma
[1]

In behandeling.

Het college is bezig met het amendement
inzake dit punt in het kader van de begroting
2016 en betrekt dat bij de besluitvorming wat
betreft Dekkingsplan Brandweer

nr
datum cie of
motie raad
Mo36

Mo2rev

onderwerp

10 nov 2014 motie vreemd sport 2014

2-3-2015 motie vreemd
Inzet brandweer
bij hartstilstand
(burger harthulp in
samenhang met
amendement
begroting 2016)

Toezegging / tekst motie

Planning
afhandeling

Acties door
college/griffie

31-1-2016 college

Vraagt het college om op korte termijn met
een voorstel te komen voor een dekkende AED
hulpverleningsplan binnen Oostzaan.
Memo 18-32015
(ingekomen
stukken week
12)

Nav informatie over voortgang in memo wordt
toegezegd dat mbt Bp De Haal 98 in 3e kwartaal een
raadsvoorstel wordt aangeleverd.

1e kw 2016

college

A. Warmenhoven

J. Klinkhamer

In behandeling.

BP De Haal 98 is vertraagd omdat er lang met
de eigenaar is gesteggeld over de gewenste
landschappelijke inpassing van het terrein.
Eind oktober is ambtelijk overeenstemming
bereikt. Daarna moest er echter nog een
planschade-overeenkomst worden
ondertekend door de eigenaar. Ook dit heeft
wat tijd in beslag genomen. Nu zijn alle
stukken gereed en rijp om aan de raad voor te
leggen. Planning: december 2015/januari
2016.

150323-9r

rv 15/06 Hondenbeleidsplan:
Met het aannemen van het amendement 02 wordt de
nota dierenwelzijn gewijzigd. Het college zal de
gewijzigde nota ter kennisname
aanbieden aan de raad.

4e kw 2015

college

A. Warmenhoven

M. Olij

Afgehandeld

Behandeling college is afgerond; wordt thans
ter kennisname aan de raad gezonden

31-1-2016
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Afgehandelde punten blijven op de lijst staan tot ze in de raad vastgesteld zijn!
nr
datum cie of
motie raad
Mo13

onderwerp

290615 rv 14/57-2 Bp
Ambacht

Toezegging / tekst motie

Planning
afhandeling

Acties door
college/griffie

Behandeld
ambtenaar

Portefeuillehouder

Status

Opmerkingen

Geeft het College de opdracht:

1e kw 2016

college

L. Schipper

J. Klinkhamer

1e kw 2016

college

S. Muns

J. Klinkhamer

- Heeft kennis genomen van de toenemende stroom van 1e kw 2016
vluchtelingen die de laatste maanden in grote aantallen
veiligheid zoeken in landen van de Europese Unie.
- Heeft kennis genomen van de tragedie die hiermee
gepaard gaat, m.n. het onvermogen van landen c.q.
overheden om de stroom vluchtelingen op
menswaardige wijze te hanteren;
- Heeft kennis genomen van de oproep van
staatssecretaris Dijkhoff dat moedige
gemeentebestuurders zich melden die bereid zijn extra
inspanningen voor deze groep ontheemden te doen.
- Roept het college op na te gaan, al dan niet samen
met omliggende gemeentes, of naast de huidige
herhuisvesting opgave van statushouders, er nog meer
inspanning voor de opvang van vluchtelingen
realiseerbaar is.

college

M. Schaafsma e.a. J. Klinkhamer
(nog in te vullen)

Deels afgehandeld

Enige resterende actie is huisvesting
vergunninghouders in behandeling
; de raad wordt op de hoogte gehouden van
de voortgang, ook wat betreft de inzet van
noodlokalen

Naar aanleiding van de vraag van dhr Julius mbt
huurtarieven van sporthal De Greep wordt toegezegd
dat dit nog nader wordt onderzocht en dat hierop wordt
teruggekomen.

R. Conijn

T. Schaafsma
M. Olij

In behandeling

De uitvoering van de toezeggingen wordt
betrokken bij de beantwoording van de
schriftelijke vragen

T. Schaafsma

In behandeling

J. Klinkhamer

In behandeling

Overleg met partijen verloopt goed; afronding
verwacht begin 2016

1. Zo spoedig mogelijk al dan niet gebruikmakend van
een externe gespreksleider o.i.d.
a. Als College de keuze te maken voor de verdeling van
de hierboven genoemde ca. 2000 m2 voor parkeren,
door ca. 700 m2 voor Homburg als optie aan te bieden.
b. Overleg te voeren met het CBO teneinde in goed
overleg tot een voor alle partijen acceptabele verdeling
van de ca. 600 m2 t.b.v. parkeren te komen
2. De bestemming van het op de tekeningen
aangegeven parkeervak afhankelijk van de uitkomst
onder punt 1. zo nodig te wijzigen van “verkeer/verblijf”
in “verkeer/verblijf/bedrijf” door in dat geval een wijziging
van het bestemmingsplan op dit specifieke punt aan de
Raad aan te bieden.
150615-6WLM

Mo20

rv 15/26 Verord.
begraafplaats
Oostzaan

140915 motie vreemd Oostzaanse
inspanningen voor
vluchtelingen

Er zal nog extern worden nagegaan of er historische
zerken op de begraafplaats
staan.

150914-12r

Rv 15/39 Wet
markt en overheid
en
sportaccommodati
es

4e kw 2015

college

151012FCW-6

rv 15/50
Blz 46. Planning groen structuurvisie: 1e kwartaal 2016 1e kw 2016
Programmabegrot aan raad aangeboden
ing 2016

college

Stellen ondergetekenden voor een punt 5 met
onderstaande tekst toe te voegen aan het besluit:

college

am61 151005r
(15121
4)

Begin 2015 te starten met het opstellen van een lange
termijn visie en een daar op gebaseerde lange termijn
oplossing voor de huisvesting van de huisartsenzorg en
de huisvesting van Centrum JONG.
Deze lange termijn visie en de lange termijn oplossing
uiterlijk in september 2015 aan de Raad aan te bieden.

4e kw 2015

S. Bukman
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Afgehandelde punten blijven op de lijst staan tot ze in de raad vastgesteld zijn!
nr
datum cie of
motie raad

onderwerp

Am06 150608-7r

rv15/23 Begroting De Raad besluit:
4e kw. 2016
OVER-gemeenten
2016
De Raad kan zich op hoofdlijnen vinden in de Begroting
OVER-gemeenten 2016 en geeft daarom een positieve
zienswijze bij deze begroting met daarbij de volgende
opmerkingen:
1.
Uitgangspunt voor de Raad blijft het gestelde in
het Coalitieakkoord (VVD, GroenLinks en D66);
“Door samenwerking met meerdere gemeenten in een
efficiënter georganiseerd OVER-gemeenten moet
binnen 2 jaar een 10% efficiencykorting, zonder
kwaliteitsverlies, op de begroting van OVER-gemeenten
gerealiseerd worden. Bij mogelijkheden om dit te
realiseren kan gedacht worden aan de reeds ingezette
leanmethodiek.”
2.
De Raad verzoekt het Bestuur van OVERgemeenten om de Raad voor 1 september 2015
duidelijk te maken hoeveel efficiencykorting er nu
gerealiseerd is en welke stappen er gezet gaan worden
om eventuele verschillen te overbruggen.
3.
De Raad verzoekt het Bestuur van OVERgemeenten de Raad voor 1 november 2015 in de
gezamenlijke raadswerkgroep Wormerland/Oostzaan te
informeren over de te behalen voordelen bij het
realiseren van een samenwerkingsverband met
meerdere gemeenten en deze voordelen te
concretiseren. Dit omdat in de nu voorliggende
Begroting met name de efficiencywinst binnen OVERgemeenten is benoemd.
4.
Het onderwerp ICT verdient serieuze aandacht
en actie. De Raad verzoekt het Bestuur van OVERgemeenten de Raad voor 1 oktober 2015 te informeren
over de huidige stand van zaken en de planning t.a.v.
opstellen en vaststellen ICT-visie, opstellen en
vaststellen ICT-meerjarenbeleidsplan en de gevolgen bij
invoering daarvan voor personeel, exploitatie en
investeringen in de Begroting OVER-gemeenten.
5.
Het gestelde op pagina 20 onder
“loonkostenstijging in relatie tot 3 D’s en dienstverlening
behoeft nadere toelichting. De Raad verzoekt het
Bestuur van OVER-gemeenten de Raad voor 1
september 2015 te informeren over:
a.
Is deze formatie tijdelijk dan wel structureel
b.
Hoe is deze formatie verdeeld over Wormerland
en Oostzaan
c.
Zijn gezien de punten a en b de kosten op een
juiste manier verwerkt in de Begroting OVERgemeenten 2016 en in de meerjarenbegroting OVERgemeenten

Mo24

151102rv 15/50
begrotingsraad Programmagebrot
ing 2016:
Woningmarkt

Toezegging / tekst motie

Planning
afhandeling

Verzoekt het College
1e kw 2016
In het voorjaar van 2016 aan de Raad een Plan van
Aanpak “Vrije Sector Huurwoningen” te presenteren.
Daarin zijn opgenomen de door het College
ondernomen acties o.a. richting derden die leiden tot de
realisatie van meer vrije sector huurwoningen.
Het betreft daarbij met name vrije sector huurwoningen
met huurbedragen in het segment dat aansluit op het
segment sociale huurwoningen.

Acties door
college/griffie

Behandeld
ambtenaar

college

college

Portefeuillehouder

Status

M. Olij
Punt 2 en 4 zijn
(coordinerend Ph.) afgehandeld. Punt 5 is
afgehandeld bij de
beantwoording van de
schriftelijke vragen in het
kader van de
Programmabegroting 2016
(zie bijlage 4); punt 3 nog
in behandeling

W. Hilboezen

J. Klinkhamer

In behandeling

Opmerkingen

Punt 3 wordt meegenomen in het kader van
het infomeren van de raad inzake de verdere
ontwikkeling van OVER-gemeenten als
Landsmeer de besluitvorming rond ambtelijke
fusie heeft afgerond.
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nr
datum cie of
motie raad
Mo26

onderwerp

151102rv 15/50
begrotingsraad Programmagebrot
ing 2016: Eigen
plek voor
jongeren

Toezegging / tekst motie

Planning
afhandeling

Verzoekt het College:
1e kw 2016
1. In het voorjaar van 2016 aan de Raad een Plan van
Aanpak ter realisatie van de “eigen plek voor jongeren”
te presenteren inclusief financiële paragraaf.
2. Bij het opstellen van het Plan van Aanpak te voorzien
in:
• De inbreng van jongeren zelf.
3. Bij de realisatie van het Plan van Aanpak te voorzien
in:
• Voldoende borging dat bij het gebruik van de “eigen
plek voor jongeren” alle jongeren aan bod kunnen
komen en niet slechts een enkele groep.
• De eigen inzet van jongeren.

Acties door
college/griffie

Behandeld
ambtenaar

Portefeuillehouder

Status

college

M. Boutsma

T.Schaafsma

In behandeling

college

S. de Graaff

M. Olij

In behandeling

college

S. Muns

J. Klinkhamer

In behandeling

J. Klinkhamer

In behandeling

Opmerkingen

Financiële dekking:
In principe uit vrijval in 2015 van de bestaande reserve.
Mo29

151102rv 15/50
begrotingsraad Programmagebrot
ing 2016:
Deelname aan
Flextensie

Roept het college op
- het vrijwilligheidsbeginsel voor de betrokkenen te
bewaken.
- er zorg voor te dragen dat er geen verdringing plaats
vindt van normaal betaald werk.
-de “eventuele winsten” ten goede te laten komen aan
de direct betrokkenen (opleiding, begeleiding,
kinderopvang e.d.)

dec. 2015

Mo32

151102rv 15/50
begrotingsraad Programmagebrot
ing 2016:
Gemeentewerf

Verzoekt het college:
2e kw 2016
• onderzoek te doen naar het storten van afval op de
gemeentewerf d.m.v. Het invoeren van legitimatieplicht
bij entree voor een periode van een jaar.
• De uitkomst aan de raad te doen toekomen, waarbij
wordt gelet op afvalstroom en extra inkomsten door
betaald storten van de inwoners buiten Oostzaan.
• Door dit te onderzoeken zou bij een besparing op de
totale hoeveelheid afval, de mogelijkheid kunnen
bestaan om extra openingstijden te realiseren voor de
gemeentewerf ten gunste van onze inwoners.
• Te onderzoeken of het mogelijk is om te komen tot
duurzame afvalscheiding en de opbrengsten ten goede
te laten komen van extra openingsuren van de werf.

Mo33

151102rv 15/50
Verzoekt het college:
begrotingsraad Programmagebrot Ervoor te zorgen dat het stoepenplan goed wordt
ing 2016: Stoepen uitgevoerd. Zodra er een melding komt van onze
inwoners hier direct op wordt gereageerd en dat het
probleem wordt opgelost.
Ervoor te zorgen dat onze buitendienst hier ook extra
aandacht aan besteed.

2e kw 2016

college

L. Brouwer

Mo37

151102rv 15/50
verzoekt het college vanaf heden alle raadspublicaties
begrotingsraad Programmagebrot te voorzien van documenttitel en paginanummering
ing 2016: Stukken
gemeenteraad

1e kw 2016

college

A. van den Assem R. Meerhof

In behandeling

Mo39

151102rv 15/50
begrotingsraad Programmagebrot
ing 2016:
Verkeerskundig
onderzoek

Verzoekt het college:
1e kw 2016
Mee te nemen in het verkeerskundig onderzoek voor het
hele dorp dat in 2016 wordt uitgevoerd:
1) Te onderzoeken of het mogelijk is om ook een
inrijverbod in de avondspits richting Zaandam in te
voeren.
2) Te onderzoeken of er een inrijverbod in de Haal
mogelijk is.

college

Lidy Slotman

In behandelng

J. Klinkhamer

Raadsvergadering 30 november: december
2015 ontvangt raad informatiebrief
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Afgehandelde punten blijven op de lijst staan tot ze in de raad vastgesteld zijn!
nr
datum cie of
motie raad
Mo40

onderwerp

151109 Motie vreemd Baanstede

Toezegging / tekst motie

Planning
afhandeling

Draag de griffie op
4e kw 2015
Namens de Raad een brief te sturen aan het Algemeen
Bestuur van Baanstede, waarin wordt dat de
Gemeenteraad van Oostzaan pas een zienswijze zal
indienen als het besluitvormingsproces ten minste de
volgende stappen heeft gekend:
1e verdere informatieverstrekking door de
portefeuillehouder in de commissie
2e overleg tussen de raadsleden van de
regiogemeenten (te organiseren door de griffiers) 3e
beraad in de commissie op basis van een voorstel van
het college
4e besluitvormend beraad in de gemeenteraad

Acties door
college/griffie

Behandeld
ambtenaar

Portefeuillehouder

griffie

Status

Opmerkingen

Afgehandeld

motie is aan deelnemende regiogemeenten
gestuurd en brief aan Baanstede

Deze motie direct na te zijn aangenomen aan de griffiers
van de deelnemende regiogemeenten te zenden, opdat
de Raad van Purmerend weet dat de Raad van
Oostzaan zich bij deze visie aansluit en ook de andere
raden daarmee uitnodigt hetzelfde te doen
151116-5

Rv 15/52
Onderzoek ICTbeleid- en
investeringen

De vraag over het delen van informatie mbt
Informatieveiligheidsplan (blz. 29) wordt nog
beantwoord.

4e kw 2015

college

M. Hollander

R. Meerhof

In behandeling

151116-7

Rv 15/56 Wijzigen De vraag mbt de termijn voor het aanvragen van een
4e kw 2015
algemene
vuurwerkverkooppunt wordt nog schriftelijk beantwoord.
plaatselijke
verordening –
vuurwerk en
carbidschieten

college

A. de Neef

R. Meerhof

Afgehandeld

151130-8r

rv 15/52 RKC
Onderzoek ICTbeleid en
–investeringen

griffie

L. Ouwehand

Vorming klankbordgroep van
1e kw 2016
raadsleden/fractieassistenten die geïnteresseerd zijn in
ICT wordt nader bekeken.
Aanbevelingen vanuit het RKC rapport worden tasbaar
en zichtbaar

De termijn is 8 weken. Het college beschouwt
de vraag hiermee als afgehandeld

Presidium 12 januari

[1] Marjoleijn Boutsma

