dagelijks bestuur

Besluitenlijst
Vergaderdatum
Locatie
Begintijd
Aanwezig

dinsdag 7 februari 2012
kamer 3375
09.30 uur
A. van Pinxteren, voorzitter
B.J.A. Oranje en R.B. Rengelink, dagelijks bestuurders
A.M.C. Eurelings, stadsdeelsecretaris
F.A. van der Helm (notulist)

A-punten
dagelijks bestuurder Oranje (3)
A1

Conceptraadsvoordracht beleidsregels banieren aan musea
als bijlage bij de beleidsregels gevelreclame
Ingestemd met de conceptraadsvoordracht

A2

Vervallen

A3

Intrekking steigerdoekreclamebeleid 2009
Ingestemd met: - vrijgave voor inspraak van de conceptraadsvoordracht
- vrijgave voor inspraak van het concept db-extract
- conceptbeantwoording van het raadsadres

A4

Conceptbeantwoording raadsadres inzake het afstoten van
het complex Marnixstraat-Westerkade
Ingestemd met de conceptbeantwoording, met inachtneming van tekstuele
wijzigingen

dagelijks bestuurder Rengelink (4)
A1

Conceptjaarplan Jeugd en Veiligheid 2012
Ingestemd met: - conceptjaarplan
- voornemen om vanaf 2013 geen apart jaarplan meer op te
stellen en een uitgebreidere verantwoording op te nemen in de
monitor Veiligheidsplan

A2

Conceptraadsvoordracht nota Opnieuw Kiezen III
Ingestemd met: - conceptraadsvoordracht
- Nota van Beantwoording
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A3

Conceptraadsvoordracht inzake overhevelingsvoorstellen
2011
Ingestemd met de conceptraadsvoordracht

A4

Ontwerpbesluit inzake Reorganisatieplan voor de inrichting van de nieuwe
organisatie (deel 2: de fijnstructuur)
Ingestemd met het ontwerpbesluit

voorzitter Van Pinxteren (2)
A1

Conceptbeantwoording petitie Eén richting in Spuistraat
Ingestemd met de conceptbeantwoording. Portefeuillehouder gemachtigd tot
tekstuele wijzigingen na behandeling in de raadscommissie

A2

Conceptbestuursopdracht Project Stewards op touringcarhaltes
Damrak en Victoria 2012
-Ingestemd met de conceptbestuursopdracht, met inachtneming van tekstuele
wijzigingen
-Ingestemd met bestrijding van de kosten uit de budgetten voor flankerend beleid
op het gebied van verkeer en infrastructuur

A3

Instandhouding taxistandplaats Leidseplein
-Kennis genomen van de notitie Taxistandplaats Leidseplein ; het dagelijks
bestuur stelt voor tekstuele wijzigingen aan te brengen
-Ingestemd met het intrekken van het besluit zoals genomen in de vergadering
van het dagelijks bestuur op 13 september 2011
-Ingestemd met de inzet van beveiligers en verkeersregelaars op de
donderdagavond/-nacht
-Voorts kennis genomen van de gezamenlijke conceptaanbiedingsbrief aan de
commissie Openbare Ruimte van stadsdeel Centrum en de commissie Verkeer,
Vervoer en Luchtkwaliteit van de Centrale Stad; het dagelijks bestuur stelt voor
tekstuele wijzigingen aan te brengen

Actualiteit
Conceptbrief aan de Rekenkamer inzake het informatieverzoek
Rekenkamer Achterstallig Onderhoud in Amsterdam-Centrum in de
openbare ruimte
Kennis genomen van de conceptbrief aan de Rekenkamer; het dagelijks bestuur
stelt voor tekstuele wijzigingen aan te brengen
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B-punten
voorzitter Van Pinxteren (2)
B1
Advies naar aanleiding van een bezwaarschrift d.d. 6 oktober 2011
(ontvangen op 10 oktober), gericht tegen het besluit van
29 september 2011 waarbij een sollicitantennummer voor de
Noordermarkt op de zaterdag is doorgehaald.
Advies: ongegrond
nr. 11003994
Akkoord

B2

Advies van de bezwaarschriftencommissie naar aanleiding van een
bezwaarschrift, gericht tegen het besluit van 20 oktober 2011 betreffende
weigering van de aanvraag voor een ligplaatsvergunning voor een
bedrijfsvaartuig (Sebastiaan).
Advies: ontvankelijk en ongegrond
nr. 11004005
Akkoord

B3

Advies van de bezwaarschriftencommissie naar aanleiding van twee
bezwaarschriften tegen de beschikking van 25 augustus 2011 waarbij
besloten wordt geen dwangmiddelen in te zetten tegen de dakterrassen
op het adres Prinsengracht 199.
Advies: niet-ontvankelijk en gegrond
nr. MID/BJZ 98-11-262 en -0292
Akkoord

B4

Advies van de bezwaarschriftencommissie naar aanleiding van een
bezwaarschrift, gericht tegen de beschikking van 28 september 2011,
waarbij omgevingsvergunning is verleend voor het slopen van een steiger
in de Nieuwe Vaart t/o Oostenburgergracht 81.
Advies: ontvankelijk en ongegrond
nr. MID/BJZ 98-11-0337
Akkoord
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B5

Advies van de bezwaarschriftencommissie naar aanleiding van een
bezwaarschrift, gericht tegen het besluit van 8 november 2011 waarbij
omgevingsvergunning is geweigerd voor het realiseren van een
dakterras op de uitbouw aan de achterzijde van het gebouw
Madelievenstraat 12 ten behoeve van de woning op de eerste verdieping.
Advies: ontvankelijk en ongegrond
nr. MID/BJZ 98-11-0329
Akkoord

B6

Advies van de bezwaarschriftencommissie naar aanleiding van
bezwaarschriften, gericht tegen het besluit van 19 oktober 2011
betreffende de verlening van een omgevingsvergunning voor het
aanbrengen van een veranda ter hoogte van de eerste verdieping
en het wijzigen van de gevel aan de achterzijde van het gebouw
Hoogte Kadijk 32.
Advies: gedeeltelijk ontvankelijk en gegrond / niet ontvankelijk
nr. MID/BJZ 98-11-0331 en 98-11-0339
Akkoord

B7

Advies van de bezwaarschriftencommissie naar aanleiding van
bezwaarschriften, gericht tegen het besluit van 30 september 2011
betreffende de verlening van een omgevingsvergunning voor het
dichtzetten van de bestaande vide, het aanpassen van een aantal
kozijnen en het plaatsen van een doorvalbeveiliging van het gebouw
Vierwindenstraat 149.
Advies:
- ontvankelijk en gedeeltelijk gegrond te verklaren ten aanzien van de
bezwaren met betrekking tot het bestemmingsplan en voor het overige
ongegrond te verklaren;
- de planologische toets over te nemen als volgt:
Het project is gelegen in een gebied, waar van kracht is het bestemmingsplan
Westelijke Eilanden. De op de plankaart aangewezen gronden zijn bestemd
voor kantoor- en bedrijfsdoeleinden
De aanvraag is daarmee in overeenstemming met het bestemmingsplan;
- het verzoek om vergoeding van de proceskosten af te wijzen.
nr. MID/BJZ 98-11-0310
Akkoord

Algemeen
1.

Conceptbesluitenlijst
a. Goed te keuren en vast te stellen conceptbesluitenlijst van
31 januari 2012
Goedgekeurd en vastgesteld
b. Goed te keuren en vast te stellen het verslag van de rondvraag van
31 januari 2012
Goedgekeurd en vastgesteld
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c. Kennis te nemen van de lijst van aangehouden stukken
Voor kennisgeving aangenomen
2.

Actualiteiten
a. Spreekuur dagelijks bestuurders (mondeling)
Er was geen spreekuur
b. Briefing inclusief besluitenlijst deelraadsvergadering van
31 januari 2012
Besproken
c. Agenda Commissie Openbare Ruimte van 7 februari 2012
Besproken
d. Agenda Commissie Begrotingsinrichting en Verantwoording van
8 februari 2012
Besproken
e. Agenda Commissie Bouwen en Wonen van 14 februari 2012
Besproken
f. Agenda Commissie Algemene Zaken van 14 februari 2012
Besproken

3.

Bestuurlijke overleggen
a. Voorzittersoverleg
b. Portefeuillehoudersoverleg
c. Stadsdeelsecretarissenoverleg
d. Overig
Besproken

4.

Schriftelijke vragen van raadsleden
a. Lijst van openstaande schriftelijke vragen
Besproken

5.

Raadsvoorstellen van raadsleden
a. Lijst nog te preadviseren raadsvoorstellen
Besproken

6.

Raadsadressen
a. Lijst nog te beantwoorden raadsadressen
Besproken

7.

Lijst te bespreken thema s
Besproken
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Perscontacten / persberichten
Besproken
Representatielijst
Besproken

Mededelingen en rondvraag
Besproken

Goedgekeurd en vastgesteld,
de voorzitter,

de stadsdeelsecretaris,
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