lijst moties en toezeggingen
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.

Toezegging / tekst motie

Planning
afhandeling

Acties door
college/griffie

Behandelend
ambtenaar

Portefeuillehouder

Status

Opmerkingen

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

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. Het concept vd visie
wordt in januari 2016 opgesteld. In maart
wordt het concept voorgesteld aan Joop

begroting 3 nov brede school
2014 peuterzaal

Roept het College op:
2e 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

nr
datum cie of
motie raad

Mo25

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)

In behandeling

cie 21 09 2015: Schriftelijke reactie college
besproken in cie. Opdracht blijft ongewijzigd.
11 02 2016: kandidaten aangemeld voor
werkgroep brede school.

C- Voor 2017 een breed beleid- en uitvoeringsplan Sport punt c. 3e kw college
en Bewegen op te stellen inclusief een integraal
2016
financieel kader, waarin o.a. aandacht is voor het
accommodatie beleid, gezondheidsaspecten, ruimtelijk
aspecten etc.

R. Conijn

T. Schaafsma

In behandeling

Punt a. en b. uit motie afgehandeld.

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.

3e kw 2016

college

Marjoleijn Boutsma T. Schaafsma

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/ update jan
'16: amendement is aangenomen, onderzoek
staat op de planning voor kwartaal 3.

2e kw 2016

college

L. Schipper

In behandeling

Overleg met partijen verloopt goed; afronding
verwacht 2e kw 2016

Roept het college op na te gaan, al dan niet samen met 2e kw 2016
omliggende gemeentes, of naast de huidige
herhuisvesting opgave van statushouders, er nog meer
inspanning voor de opvang van vluchtelingen
realiseerbaar is.

college

M. Schaafsma, W. J. Klinkhamer
Hilboezen

Deels afgehandeld

de raad wordt op de hoogte gehouden van de
voortgang, ook wat betreft de inzet van
noodlokalen

Vraagt het college om op korte termijn met
een voorstel te komen voor een dekkende AED
hulpverleningsplan binnen Oostzaan.
Mo13

290615 rv 14/57-2 Bp
Ambacht

Geeft het College de opdracht:

J. Klinkhamer

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.
Mo20

140915 motie vreemd Oostzaanse
inspanningen voor
vluchtelingen

1

lijst moties en toezeggingen
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.

Acties door
college/griffie

Behandelend
ambtenaar

Portefeuillehouder

Status

rv 15/50
Blz 46. Planning groen structuurvisie: 2e kwartaal 2016 2e kw 2016
Programmabegrot aan raad aangeboden
ing 2016

college

S. Muns

J. Klinkhamer

In behandeling

150608-7r rv15/23 Begroting
4e kw. 2016
OVER-gemeenten 3.
De Raad verzoekt het Bestuur van OVER2016
gemeenten 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.

college

S. Plooijer

M. Olij
In behandeling
(coordinerend Ph.)

nr
datum cie of
motie raad
151012FCW-6

Am06

onderwerp

Toezegging / tekst motie

Planning
afhandeling

Mo24

151102- rv 15/50
begrotingsraad Programmagebrot
ing 2016:
Woningmarkt

Verzoekt het College
2e 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.

college

W. Hilboezen

J. Klinkhamer

In behandeling

Mo26

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

Verzoekt het College:
2e 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.

college

M. Boutsma

T.Schaafsma

In behandeling

college

S. Muns

J. Klinkhamer

In behandeling

Financiële dekking:
In principe uit vrijval in 2015 van de bestaande reserve.
Mo32

151102- rv 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.

2

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.

staat gepland voor 2e kwartaal 2016(zie ook
informatiebrief aan de raad)

lijst moties en toezeggingen
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.

nr
datum cie of
motie raad

onderwerp

Toezegging / tekst motie

Planning
afhandeling

Acties door
college/griffie

Behandelend
ambtenaar

Portefeuillehouder

Status

Opmerkingen

J. Klinkhamer

Afgehandeld

Dit proces is geborgd. Via het KCC gaan
meldingen direct naar de buitendienst en die
herstelt binnen enkele dagen. Er is geen apart
stoepenplan.

Mo33

151102- rv 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

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

1e kw 2016

college

A. van den Assem R. Meerhof

Afgehandeld

In MT zijn hierover afspraken gemaakt.
Evaluatie komt terug in 4e kwartaal.

Mo37

151102rv 15/50
begrotingsraad Programmagebrot
ing 2016: Stukken
gemeenteraad

Evaluatie uitvoering motie 37: verzoekt het college vanaf 4e kw 2016
heden alle raadspublicaties te voorzien van
documenttitel en paginanummering en wijzigingen
zichtbaar in documenten

college

A. van den Assem R. Meerhof

in behandeling

In MT zijn hierover afspraken gemaakt.
Evaluatie komt terug in 4e kwartaal.

Mo39

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

Verzoekt het college:
3e kwartaal
Mee te nemen in het verkeerskundig onderzoek voor het 2016
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

J. Klinkhamer

In behandelng

gaat deel uitmaken van het verkeerskundig
onderzoek voor het hele dorp in 2016

4e kwartaal
2016

college

P. Flens

M. Olij

in behandeling

wordt uitgewerkt in de komende
voortgangsrapportages.

Verzoekt het college:
1e kw 2016
de rol en positie van de gemeenteraad van Oostzaan in
het bijzonder en die van
gemeenteraden in het algemeen, ten aanzien van de
besluitvorming binnen de VrZW
te verbeteren

college

A. de Neef

R. Meerhof

afgehandeld

Er is een zienswijze in voorbereiding. Deze zal
in raadscyclus van maart aan de orde worden
gesteld

M. Olij

In behandeling

zie mail dhr Olij dd 29 februari

Mo42

151214-10r rv 15/59 3e
voortgangsrapport
age 2015
Verzoekt het College:
In lijn met deze constateringen de
voortgangsrapportages in 2016 vorm en inhoud te
geven.

Mo01

Mo vr
02

160201 motie vreemd Meer invloed in de
Veiligheidsregio
ZaanstreekWaterland (VrZW)
160208WLM-4

Schoolwoningen
Noorderschool

Nav inspraak mw Kuiper toegezegd onderwerp
Noorderschool op agenda cie maart

cie april 2016 college

160222r

MRA agenda

MRA agenda formeel aan de raad zal worden
aangeboden

2e kw

160222r

Rv 16/07
Onderzoek
ontvlechting
Baanstede

160222r Motie vreemd 02
PvdA, GB, D66,
VVD, GL, CDA –
dagbesteding
Evean Lishof
Oostzaan

college

A. van den Assem R. Meerhof

In behandeling

Er zal een klankbordgroep worden samengesteld vanuit mrt 2016
de Raad die zal worden geraadpleegd bij verdere
ontwikkelingen.

griffier

L. Ouwehand

afgehandeld

De raad roept het college op
2e kw
Alles in het werk te stellen om te bewerkstelligen dat de
dagbesteding in Oostzaan blijft behouden binnen de
huidige juridische en financiële kaders.

college

3

T. Schaafsma

In behandeling

Klankbordgroep is samengesteld.

lijst moties en toezeggingen
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.

nr
datum cie of
motie raad

onderwerp

Toezegging / tekst motie

160307WLM-5

rv 16/09
plannen evaluatiegesprek
Verordening en
benoeming leden
cie
evaluatiegesprek
bm en raad

160307DST-2

renovatie
korfbalvelden

160307DST-5

rv 16/11
de raad ontvangt nog informatie of in de GR GGD zelf
Zienswijzen
een bepaling is opgenomen dat de kadernota voor een
kadernota 2017
zienswijze wordt voorgelegd aan de raad
en 1e
begrotingswijzigin
g 2016 GGD

160321-r

verkeersveiligheid advies van de fietsersbond wordt nog toegestuurd.
Kerkbuurt

informatie mbt verschuiven renovatie naar 2017

Planning
afhandeling

Acties door
college/griffie

Behandelend
ambtenaar

apr 2016

griffier

L. Ouwehand

2017 college
15-3-2016 college

college

4

Portefeuillehouder

R. Conijn

T. Schaafsma

M. Boutsma

T. Schaafsma

Status

Opmerkingen

brief college: ingekomen stukken week 12
afgehandeld

15-3 in college behandeld

afgehandeld

ingekomen brieven wk14/wk15

