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Voorwoord

In dit burgerjaarverslag kijk ik met u terug op
belangrijke, opvallende en leuke
gebeurtenissen uit 2010.
Mijn nieuwjaarstoespraak op 4 januari 2011
stond in het teken van duurzaamheid. Een
beleid dat in 2010 is ingezet en dat we in 2011
voort willen zetten. Een aantal onderwerpen
vindt u terug in dit burgerjaarverslag. Wat we
ook duurzaam willen behouden zijn de
arbeidsplaatsen in Oostzaan. We zijn dan ook
ontzettend blij dat op 2 december de eerste
paal is geslagen voor de nieuwe gebouwen voor
de firma Meyn. Naast het behoud van
arbeidsplaatsen betekent het ook een
ontlasting van het verkeer en met name van de
grote vrachtwagens door het centrum van ons
dorp.
2010 is het eerste jaar waarin de gemeente
Oostzaan heeft samengewerkt in OVERgemeenten, de nieuwe ambtelijke organisatie van Oostzaan en Wormerland. Voor mij een
hele verandering, maar voor u ook een beetje. Zoals u gemerkt heeft werd de telefoon dit
jaar opeens opgenomen met OVER-gemeenten in plaats van gemeente Oostzaan en kreeg u
de gemeentelijke post ook met het logo van OVER-gemeenten. Dit zijn kenmerken van de
samenwerking met Wormerland, maar voor u blijven we gewoon gemeente Oostzaan.
De samenwerking heeft ons dit jaar ook al wat opgeleverd. Het uitgangspunt van de
samenwerking was vooral om de dienstverlening naar u te verbeteren. Maar een leuke
bijkomstigheid is, dat Oostzaan 100.000 euro heeft bespaard en de verwachting voor 2011
is erg rooskleurig.
Dit jaar is ook het jaar van de nieuwe gemeenteraad. Na de verkiezingen van 3 maart heeft
een nieuwe gemeenteraad plaatsgenomen. De zetelverdeling verschilt niet veel met die van
vorig jaar, maar dit jaar konden we D66 weer in de raad verwelkomen met één zetel.
Paul Möhlmann
burgemeester
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Wisseling van de wacht

Afscheid gemeenteraad
Op 8 maart is afscheid genomen van de gemeenteraad die in de periode van 2006-2010 een
belangrijk deel van het beleid van de gemeente heeft bepaald.
Ik heb mijn dank uitgesproken voor het vele werk dat door de raadsleden is verricht. De tijd
en de energie die raadsleden investeren in hun 'vrijwilligerswerk' wordt vaak onderschat.
De fractievoorzitters hadden ook nog extra taken. Zij waren lid van het presidium en
voorzitter van één van de raadscommissies. Ook was er een raadswerkgroep die zich bezig
heeft gehouden met de samenwerking met Wormerland wat geresulteerd heeft in een OVERgemeentelijke samenwerking met Wormerland.
De afgelopen vier jaar heeft de raad zich bezig gehouden met veel vraagstukken en nieuw
beleid.
Van Klaas Buis
(Gemeentebelangen), Pim Beudeker
(PvdA), Suze Vos (PvdA), Jan Ras
(CDA), Gré Boom (PvdA), Raimond
Schikhof (VVD) en Ton van der
Heijden (VVD) hebben we afscheid
genomen als raadslid.

Welkom nieuwe raad
Op donderdag 11 maart is de nieuwe gemeenteraad van Oostzaan geïnstalleerd en zijn de
fractieassistenten beëdigd.
Na de installatie heb ik de raadsleden gefeliciteerd met hun benoeming en toegesproken.
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In het duale systeem dat wij sinds 2002 kennen heeft de raad drie belangrijke taken:
1. de kaderstellende taak: bepalen hoofdlijnen van het beleid voor de gemeente en het
nemen of verwerpen van voorstellen en het vaststellen van verordeningen;
2. de controlerende taak: controleren of de gegeven opdrachten ook op de juiste wijze
zijn uitgevoerd;
3. de volksvertegenwoordigende taak: in contact treden met de bevolking van Oostzaan
en het behartigen van de belangen van de Oostzaners.
Bij het raadswerk hebben de leden uiteraard het belang van Oostzaan voor ogen en het is
begrijpelijk dat ze dat doen vanuit de eigen politieke achtergrond en levensovertuiging. Ik
heb de wens uitgesproken dat de tendens uit de vorige raadsperiode, namelijk respect voor
elkaar en elkaars standpunten, ook in de nieuwe periode wordt voortgezet. Ook voor de
komende periode staan de missie en visie van Oostzaan vast: wij zijn groen, sociaal,
klantvriendelijk en zelfstandig.

De gemeenteraad : van links naar rechts:
1e rij: mw. M.C.J. Bisseling, dhr. P.J. Möhlmann, mw. M.H.J. van der Pol-Gase:
2e rij: mw. J.M. Zondervan, dhr. P. Visser, dhr. A.F.B. Ronner, dhr. J. van Vliet, mw. E.H.M. OuwehandBrussel (griffier), dhr. J.H.M. Klinkhamer
3e rij: mw. T.K. Schaafsma-Buijs, dhr. R.P. Konijnenburg, dhr. S.G.R. Julius, mw. R.M. Dral, dhr. M. Olij,
dhr. T. Flens
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Afscheid
Afscheid wethouders
Op 8 april is informeel afscheid genomen van de wethouders Rob Monen (GroenLinks) en
Peter Vissser (Gemeentebelangen).

Installatie nieuw college
Op 12 april zijn de nieuwe wethouders geïnstalleerd. Het college ziet er als volgt uit:

Van links naar
rechts: Jan van Run,
Paul Möhlmann,
Eelco Taams, Wim
van Twuijver
(gemeentesecretaris)
en Casper Stevens

Burgemeester Paul Möhlmann,
Möhlmann portefeuilles veiligheid, bestuur, dienstverlening,
personeelszaken en communicatie;
Jan van Run (VVD) uit Zaandam, portefeuilles financiën, werkgelegenheid en economie,
recreatie en toerisme en mondiaal beleid en de projecten bedrijfsterrein Skoon en
bedrijfsverplaatsingen Voet en Ruig.
Casper Stevens (CDA) uit Amstelveen met de portefeuilles wonen en leefomgeving en de
projecten Oostzanerveld, ontwikkeling locaties Wakerstraat, voormalige bibliotheek, terrein
Radio9 en locatie Rabobank voor woningbouw, bouw Lishof fase 2, Rijk der eilanden, plan
Honig en de Noorderschool.
Eelco Taams (PvdA) uit Oostzaan met de portefeuilles mobiliteit, Wet maatschappelijke
ondersteuning en samenleving en de projecten Centrumplan, Bombraak fase 1 en 2,
verplaatsing Meyn + ontwikkeling woningbouw op deze locatie en nieuwbouw Lishof fase 1.
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Veiligheid

Jongerenwerk
In Oostzaan is het Hi-five-project van kracht. Politie zet extra in op jongeren die vaker de
fout ingaan, betrekt hun ouders bij de problemen, en indien nodig ook ketenpartners. Er zijn
twee overlegvormen waar jeugdoverlast aan de orde komt. Dit zijn de Werkgroep
Jeugdoverlast en het Buurtnetwerk. In de Werkgroep Jeugdoverlast spreekt de gemeente
samen met politie en de straathoekwerker. Hier worden problemen besproken en concrete
oplossingen aangedragen. Binnen het zorgnetwerk Buurtnetwerk 0-19 jaar wordt
bijvoorbeeld ook ingegaan op signalen van scholen.
Het straathoekwerk onderhoudt contacten met jongeren die elkaar op straat ontmoeten.
Eventuele problemen die worden gesignaleerd worden gemeld bij de betreffende instanties,
zoals bijvoorbeeld Jeugdzorg. Daarnaast organiseert de straathoekwerker activiteiten om
jongeren en andere inwoners bij elkaar te brengen, zoals het Luilakontbijt en de
Huttenbouwweek.

Huttenbouwweek 2010

Een OVER-gemeentelijke samenwerking
tussen Oostzaan en Wormerland

7

Het jongerenwerk biedt in jongerencentrum 'De Wereld' de mogelijkheid voor inloop. De
jongerenwerker organiseert sport- en spelactiviteiten voor de ontwikkeling van de jeugd.
Zowel de jongeren- als de straathoekwerker werken samen met Stichting De Brijder om
drank en drugsgebruik tegen te gaan.

Gele driehoeken
Sommige inwoners van de gemeente Oostzaan
is het al opgevallen: sinds de zomer 2010
staan er op verschillende plaatsen gele
driehoeken op de weg geplakt. Waar komen
deze driehoeken vandaan en waar dienen ze
voor?
Om ter plaatse de exacte plaats van de
brandkranen aan te geven, is bij elke
brandkraan in de gemeente een gele
brandkraandriehoek aangebracht door de vrijwilligers van Brandweer Oostzaan. De langste
punt van de driehoek wijst richting de brandkraan. Dit is een echte uitkomst en kan kostbare
tijd schelen bij het zoeken naar een watervoorziening tijdens een brand.
Mocht er in de buurt geen brandkraan zijn, geen nood! Dan gebruikt de brandweer open
water en daarnaast hebben de blusvoertuigen zelf vijftienhonderd liter water aan boord
waarmee een eerste blussing kan worden ingezet.
Naast het aanbrengen van de driehoeken controleert Brandweer Oostzaan meteen de
brandkranen op een goede werking. Dit gebeurt jaarlijks.

Wielerronde
Op zaterdag 24 april genoten we eerst van de toertocht en op zondag 25 april van
de wielerklassieker.
De wielerklassieker op zondag zette Oostzaan als een echt fietsdorp op de kaart en daar zijn
wij trots op. De Ronde van Noord-Holland is de oudste fietsronde van Nederland en een
begrip bij alle wielerminnaars. Deze dag was succesvol door de inzet van politie, brandweer
en vele vrijwilligers, met als inzet: de veiligheid van deelnemers en publiek.
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Gestrande trein
Bij de Stationsstraat in Oostzaan, bij het voormalige station, kwam op 21 december een trein
stil te staan door een leidingbreuk.

Foto’s: Webregio Media - Ron Swart

600 reizigers zaten een aantal uren opgesloten en konden geen kant op. Dankzij de inzet
van de vrijwillige brandweer en de plaatselijke horeca werden alle reizigers voorzien van
koffie, thee en soep.
Na een paar uur werd de trein opgehaald door een locomotief en naar station Zaandam
gebracht.
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Dienstverlening

Dienstverlening is één van onze speerpunten die we blijven ontwikkelen en verbeteren waar
dat mogelijk is. Dit jaar is landelijk de omgevingsvergunning ingevoerd. Dit is één
vergunning voor bouwen, slopen, kappen enzovoort. Dit maakt het aanvragen van een
vergunning veel gemakkelijker en sneller en hij kan ook digitaal worden aangevraagd. Ook is
er hard gewerkt aan de digitale publieksbalie. In 2010 zijn de voorbereidingen getroffen om
te komen tot een duidelijke en overzichtelijke publieksbalie met goede doorverwijzingen en
mogelijkheden om producten digitaal te bestellen. In het eerste kwartaal van 2011 wordt aan
deze voorbereidingen uitvoering gegeven.

Altijd
Altijd als eerste aan de beurt bij het digitale loket
Naast de fysieke balie
in het gemeentehuis
waar u uw formulieren
of vragen kwijt kunt
hebben wij ook een
digitale publieksbalie.
Naar het
gemeentehuis moeten
om een verhuizing
door te
geven? Rekening
houden met de
openingstijden van het
gemeentehuis, ook
voor een simpele
vraag? Uren zoeken
tussen de vage termen
en door de bomen het
bos niet meer zien?
Allemaal verleden tijd!
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In de digitale publieksbalie van de gemeente Oostzaan kunt u 24 uur per dag een
aantal producten online bestellen, via DigiD identificeren en bij de internetkassa betalen. In
2011 gaan we het aantal digitaal aanvraagbare producten uitbreiden. Daarbij maken we
gebruik van een landelijke database met andere termen, clustering en rubricering van de
producten zodat u makkelijker kunt vinden wat u nodig heeft.

Eén vergunning voor al uw aanvragen
De omgevingsvergunning is vanaf 1 oktober 2010 een feit. Niet meer allerlei verschillende
vergunningen als u iets wilt bouwen. We bieden nu één vergunning aan waarin alle
vergunningen zijn samengevoegd. Deze omgevingsvergunning maakt de aanvraag een stuk
gemakkelijker en sneller.

Oplaadpunt OVOV-chipkaart in De KunstG
KunstGreep
Sinds 21 januari is het mogelijk om in
De KunstGreep de OV-chipkaart op
te laden. Het oplaadpunt vindt u
vlakbij de leestafel in het atrium.
Zo kunt u het opladen van uw OVchipkaart combineren met een
bezoek aan het gemeentehuis, de
bank, het theater of de bibliotheek.
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Communicatie

Twitter
Om via meerdere kanalen bereikbaar te zijn als gemeente hebben wij sinds september ook
een Twitteraccount, OVERoostzaan. Op dit moment tweeten we vooral nieuwsberichten of
gemeenteweetjes. In 2011 willen we onderzoeken wat we hier nog meer mee kunnen doen.
Onze eerste tweet (bericht) was als volgt:

En daarna volgden nog veel meer tweets. Ze bestonden vooral uit korte nieuwsberichten met
soms een link naar het gehele nieuwsbericht op onze website of andere informatie. We
hebben sinds de start al ruim 130 volgers en we hopen natuurlijk dat dit jaar nog meer
volgers te krijgen en te bereiken.

Radio 9
Ook dit jaar verzorgde
Radio9 bijna wekelijks een
interview met één van de
collegeleden. Dit gesprek is
aansluitend aan de collegevergaderingen, zodat de
besluiten direct
gecommuniceerd kunnen
worden. Daarnaast is er
wekelijks een gesprek met
de afdeling Communicatie
over de verschillende
ontwikkelingen.
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Regiokrant Kompas
Het gemeentenieuws wordt ook jaarlijks verspreid via de lokale krant Kompas. Het
gemeentenieuws bestaat uit meldingen van werk in uitvoering tot interessante of belangrijke
nieuwsberichten vanuit de gemeente.
Dit jaar hebben we ook weer een aantal themapagina’s gepubliceerd met de volgende
onderwerpen:
- De Lishof; ‘Hoe staat het ermee?’ (23 maart 2010)
- Samenvatting jaarrekening van 2009 (1 juni 2010)
- Samenvatting burgerjaarverslag 2009 (8 juni 2010)
- Tweede Coentunnel; ‘Tweede Coen is te doen’ (21 september 2010)
- Begroting 2011 (12 oktober 2010)
In Kompas vindt u ook de rubrieken van de gemeenteraad. Hierin kunt u lezen welke
besluiten er zijn genomen en wat de agendapunten zijn voor de volgende vergadering.
Ook de gemeenteraad heeft met een themapagina zijn kijk gegeven op de begroting 2011.
Alle nieuwsberichten die in het Kompas gestaan hebben zijn terug te vinden op de website
van Oostzaan. Dit geldt ook voor de themapagina’s en gemeente- en raadsrubrieken.
Waar we in 2011 naar gaan kijken is een digitale nieuwsbrief. Geïnteresseerden kunnen zich
hierop abonneren en zo op de hoogte blijven van alle gemeentenieuws. Om kosten te
besparen bouwen we onze informatie via Kompas af. In onze gemeenterubriek vindt u straks
nog wel alle verplichte publicaties en belangrijke bijeenkomsten. Maar voor meer informatie
zullen we u steeds meer verwijzen naar onze website.

Gemeentegids
Ieder jaar wordt in december de
gemeentegids huis aan huis verspreid. In
de gemeentegids staat veel nuttige
informatie over Oostzaan. We doen onze
uiterste best de gids zo volledig en
actueel mogelijk te maken.
Halverwege 2010 is aan de burgers van
Oostzaan gevraagd om foto’s in te sturen
voor de fotowedstrijd.
1e prijs fotowedstrijd: foto Klaas Hollebeek
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De winnende drie foto’s kregen een eervolle vermelding en alle foto’s van voldoende
kwaliteit vindt u terug in de gemeentegids van 2011. Eén van de voorwaarden voor deze
wedstrijd was wel dat de foto’s in Oostzaan zijn genomen en herkenbaar voor Oostzaners.
Iedereen mocht maximaal twee foto’s inleveren.

2e prijs: Ed Vermeulen

3e prijs: Janneke Lagerwaard

Inspraak
Uw mening vinden wij belangrijk. Daarom zijn er ook in 2010 inloop- en inspraakavonden
geweest, brainstormsessies en informatieavonden. Bij de openbare raadspresentaties zijn
ook omwonenden en belanghebbenden uitgenodigd.
13 januari

informatiebijeenkomst herinrichting Zuideinde voor bewoners en
bedrijven

14 januari

bewonersavond jeugdoverlast Doktersbuurt

26 januari

informatieavond nieuwbouw Evean Lishof

15 april

bewonersavond jeugdoverlast Doktersbuurt

15 april

enquête tevredenheid cliënten Wmo

22 april

meedenken inrichting plantsoen Hoopstraat

15 juli

via reactieformulier bewoners betrokken bij ontwerptekening
herinrichting Burgemeestersbuurt

08 september

meedenken inrichting plantsoen Posthoornstraat

09 september

informatiebijeenkomst over de omgevingsvergunning

14 september

enquête ‘LED-verlichting, wat vindt u ervan?’

28 september

inloopavond Tweede Coentunnel

04 oktober

presentatie plan inrichting plantsoen Hoopstraat

03 november

inloopavond herinrichting Burgemeestersbuurt

25 november

presentatie Oeverplan Oostzaan
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Duurzaamheid

De nieuwjaarsreceptie op 4 januari stond in het teken van duurzaamheid. In mijn toespraak
heb ik ruim aandacht gegeven aan dit thema, maar het volgende wil ik nog wel een keer
noemen. Vooral het milieubewust maken van de jongeren krijgt extra aandacht.

Plastic verpakkingsmateriaal
Oostzaanse inwoners lopen voorop met het inzamelen van plastic verpakkingsmateriaal.
Verhoudingsgewijs wordt er in Oostzaan meer plastic verzameld dan in andere gemeenten.
Dus ook onze inwoners zijn milieubewust en duurzaam bezig. Na een jarenlange traditie van
gescheiden afvalinzameling kan dat ook bijna niet anders.

‘Oostzaan Schoon’ en ‘Groene Voetstappen’
Met onze jaarlijkse acties ‘Oostzaan schoon’ en ‘Groene Voetstappen’ proberen we
leerlingen van onze basisscholen bewust te maken van de milieuproblematiek. Afval doe je
met het grootste gemak in de afvalbak en op de fiets naar school is vaak leuker dan met de
auto. Het is in ieder geval een stuk gezonder.
69 Leerlingen van de Noorderschool
en de Kweekvijver werkten op 19
maart mee om het gebied rond het
winkelcentrum De Klaverweide, het
Hannie Schaftplein en het Kerkplein
schoon te maken.
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In het kader van de Europese
Mobiliteitsweek verzamelden
leerlingen van de
Kweekvijver en de
Noorderschool groene
voetstappen door lopend,
steppend, fietsend of met de
bus naar school te komen.
Op 20 september nam
wethouder Casper Stevens de
groene voetstappen van de
leerlingen in ontvangst. De
Kweekvijver had in totaal
1850 voetstappen verzameld
en de Noorderschool 483.
De Groene Voetstappenactie was een leuke, educatieve manier om leerlingen bewust te
maken hoe je met vervoer het milieu kan verbeteren.
In 2010 mochten twee
leerlingen van scholen in
Oostzaan deelnemen aan de
Kinderklimaattop in
Amsterdam.
Na afloop heb ik ze
ontvangen zodat ze
persoonlijk verslag konden
doen van hun bevindingen.
Eén van deze leerlingen zat in
het groepje dat het winnende
idee heeft voortgebracht en
daar ben ik trots op!
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Boomplantdag
Boomplantdag
Op 17 maart was het
Nationale Boomfeestdag. 65
Leerlingen van de
basisscholen De Korenaar
en de Rietkraag hebben
deze dag bomen geplant op
het voormalige
trainingsveld van OFC.

In totaal komen op dit
terrein 100 bomen.

De eerste boom is geplant door de wethouders Peter Visser en Rob Monen. Door de kinderen
zijn er ongeveer 30 geplant onder vakkundige begeleiding van medewerkers van Baanstede.
Deze 100 bomen zijn voor een deel ter compensatie van de gekapte bomen aan de
Twiskeweg en het voormalige terrein van De Korenaar (bouwterrein Rijk der eilanden). Er is
bewust gekozen voor bomen die fijnstof uit de lucht opvangen.

Energieles Noorderschool
Op 18 februari gaven de wethouders Peter Visser en Eelco Taams les over zonne-energie aan
de leerlingen van groep 8 van de Noorderschool. De les werd afgesloten met een
praktijkopdracht waarbij de leerlingen een zonnebloem in elkaar zetten die vervolgens
ronddraaide als hij in het licht werd geplaatst.

De les was een onderdeel van de uitvoering van het gemeentelijke klimaatbeleid.
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Energiemarkt overgegaan in energieloket
Dit jaar was het motto van de kleine duurzame energiemarkt: ‘Zonnewinst’. Op 24 april
konden bedrijven die meededen hun producten en diensten tonen voor duurzame energie
en/of energiebesparing. Deze markt werd georganiseerd door de gemeente, de milieudienst
Waterland en bedrijven.
Op 13 augustus is het Energieloket van
de gemeenten Oostzaan en
Wormerland officieel van start gegaan
door het tekenen van een
samenwerkingsovereenkomst door de
deelnemende partijen.
Oostzaan en Wormerland zijn in onze
regio koplopers, we hopen dat
meerdere gemeenten zich aansluiten.
Wethouder Casper Stevens zet zijn
handtekening op de energiekaart

Het doel van het opzetten van het Energieloket is het terugdringen van de CO2-uitstoot. Via
het Energieloket kunnen woningeigenaren advies krijgen op het gebied van isolatie en het
gebruik van verschillende energiebronnen. Dit loket is 24 uur per dag bereikbaar via
www.loketoverenergie.nl.

LED straatverlichting in
in Molenbuurt
Er is dit jaar voor het eerst proef gedraaid met
LED straatverlichting. In de Molenbuurt werd dit
jaar een aantal nieuwe lantaarnpalen met LED
verlichting geplaatst. Ondanks dat het zuiniger
is wilden we wel weten wat de bewoners van de
nieuwe verlichting vonden op gebied van
verkeersveiligheid, sociale veiligheid,
lichthinder en sfeer. Hiervoor heeft de
gemeente enquêtes opgesteld en daaruit bleek
dat de bewoners matig positief waren. De
lichtbeleving was matig.
Daarom gaan we een nieuwe proef doen met PLL. De PLL is een inmiddels bekende lamp in
de buitenruimte: het is een soort spaarlamp (lage druk kwiklamp), gaat relatief lang mee en
verbruikt nagenoeg evenveel energie als de huidige LEDlampen.
Een OVER-gemeentelijke samenwerking
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Maatschappelijke ondersteuning

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning bestaat sinds 1 januari 2007. De bedoeling van
deze wet is dat iedereen kan meedoen in de maatschappij. De Wmo regelt dat de gemeente
u helpt als u hulp nodig heeft. Het gaat daarbij om hindernissen in en om het huis, in het
plaatselijk vervoer, in het omgaan met anderen en ontmoeten van anderen.
De gemeente Oostzaan verstrekt vanaf 1 januari 2010 zelf de individuele voorzieningen.
Inwoners van Oostzaan hoeven vanaf 1 januari 2010 voor individuele voorzieningen niet
meer naar het RIO. De gemeente Oostzaan werkt in de uitvoering van Wmo nauw samen met
het Servicepunt dat tal van praktische ondersteuningsdiensten en begeleiding aanbiedt.
Zowel bij de gemeente als het Servicepunt kunt u terecht voor informatie en vragen.
Onafhankelijk van waar u uw vraag stelt, zullen de gemeente en het Servicepunt u altijd zo
goed mogelijk van dienst zijn bij het vinden van een oplossing.
Even naar de supermarkt lopen of
fietsen. Zelf de ramen lappen. Goed
voor jezelf, je naasten en je huis
zorgen. Niet voor iedereen zijn dit
vanzelfsprekende dingen. De mensen
voor wie dit geldt, kunnen door de
gemeente ondersteund worden vanuit
de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning (Wmo).
‘Ondersteuning’ kan allerlei vormen
hebben zoals fysieke middelen (o.a.
vervoersmiddelen en woonvoorzieningen), maar ook diensten (o.a. hulp bij de huishouding, geestelijke gezondheidzorg,
vrijwilligersdiensten en ondersteuning van mantelzorgers).

Commissie OCG nu WmoWmo-raad
De commissie Ouderen, Chronisch Zieken en Gehandicapten (OCG) is met de komst van de
Wet maatschappelijke ondersteuning omgevormd tot Wmo-raad sinds 1 januari 2010. Deze
raad is een officieel maar ook onafhankelijk werkend adviesorgaan van het college van
burgemeester en wethouders van de gemeente.
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De oud voorzitter van de OCG, Jaap Dral, heeft zijn hamer tijdens de eerste vergadering van
de Wmo-raad in februari, overgedragen aan de nieuwe voorzitter Leo Nieuwenhuizen.
De OCG is sinds de jaren ‘90 een begrip in Oostzaan en heeft jarenlang de belangen van vele
Oostzaanse burgers behartigd. Met dit nieuwe jasje hopen wij dat zij in 2011 weer veel voor
u kunnen betekenen, ondanks dat een aantal leden niet langer meer deel uit maakt van de
nieuwe Wmo-raad. Van hen is feestelijk afscheid genomen dit jaar, maar zij gaven aan wel
betrokken te blijven bij het werk van de Wmo-raad.

WmoWmo-raad communiceert ook via de website
Sinds dit jaar kunt u nu ook de activiteiten
van de Wmo-raad volgen via de website van
gemeente Oostzaan. Alle leden stellen zich
hier even voor en vertellen iets over hun
specialisme, waar zij zich voor inzetten voor
de Wmo. Op de website staan ook de
goedgekeurde notulen en adviezen die zij
hebben gegeven aan het college van
burgemeester en wethouders.
Kijk op http://gemeente.oostzaan.nl/wmo/wmo_raad.

Beoordeling van onze maatschappelijke dienstverlening
Door Zorgbelang
Begin dit jaar heeft het Wmo-loket Oostzaan een uitstekende beoordeling gekregen van
Zorgbelang Noord-Holland. Het loket kreeg drie van de vijf sterren en behoort daarmee tot
de zeven beste gemeenten. Gemiddeld waren het namelijk 2,2 sterren van de 25 gemeenten.
Een mooi resultaat.

Door eigen cliënten
In april en mei is een tevredenheidonderzoek uitgevoerd bij 169 cliënten over de geleverde
ondersteuning in 2009. Uit het onderzoek bleek dat men de ondersteuning op een
vergelijkbaar niveau beoordeelt als in 2008. De Belbus werd bijvoorbeeld als zeer positief
ervaren met een 8 (landelijk gemiddelde bleek een 6,9). Gebruikers waren tevreden over de
prijs per rit, de behulpzaamheid van de chauffeur en het gemak van het bestellen.
De aandacht en interesse van de medewerkers en de kwaliteit van het schoonmaakwerk
scoorden ook hoog. Aandachtspunt was wel de telefonische bereikbaarheid. De gemeente
was blij met de positieve beoordeling en het inzicht in de aandachtspunten.
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Bijzondere momenten en onderscheidingen

In 2010 vierden we belangrijke jubilea: 10 jaar stichting Jacob Cornelisz. van Oostsanen en
15 jaar Kiozk. Jacob kreeg in maart een belangrijk symposium in Alkmaar en een eigen
standbeeld op het Kerkplein op 15 oktober. Dit monument werd gerealiseerd door middel
van een samenwerking tussen gemeente, stichting Jacob Cornelisz, Eva Stache en Meyn en
de vele sponsoren.
Het 4- en 5-meicomité had dit jaar de handen vol aan de organisatie van een scala aan
activiteiten. Het begon allemaal op 25 april met de Ronde van Noord-Holland. De viering van
Koninginnedag op 30 april wordt een steeds leuker feest. Dodenherdenking was uiteraard
een ingetogen gebeurtenis. En op 5 mei werd de bevrijding op feestelijke wijze gevierd. Na
de Moederdagbraderie op 9 mei was er even een adempauze tot de fantastische activiteiten
rondom Luilak op 21 en 22 mei. Veel Oostzaners lieten zich zien in deze weken en hebben
kunnen genieten van alles wat zich afspeelde.

Onthulling monument Jacob Cornelisz
Op 15 oktober is op het Kerkplein het monument van Jacob Cornelisz onthuld door
locoburgemeester Jeroen Olthof van Zaanstad, locoburgemeester Ronald Hendriks van
Wormerland en door mijzelf. Het is een herinnering aan een groot schilder die in 1470
geboren is in Oostzaan. Het monument is tot stand gekomen met medewerking van de
stichting Jacob Cornelisz en is ontworpen door Eva Stache en gemaakt door firma Meyn.

Ontvangst in het atrium van De KunstGreep

De onthulling van het standbeeld
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Oostzaanse sporters
sporters van 2009
Tijdens de nieuwjaarsreceptie op 5
januari maakte Eelco Taams de
sporters van het jaar 2009 bekend.
Sportman was Walter Kalf (16) als
wedstrijd kanovaarder die een
succesvol jaar achter de rug had.
Sportvrouw was Amber Ruig (13) als
zwemster met vele prijzen op NK’s.
Ook werd dit jaar een sportteam in het
zonnetje gezet, namelijk het
volleybalteam Compaen Heren 1 dat
ongeslagen kampioen is geworden. De
jury bestond uit wethouder Eelco
Taams, Huib Nat van Sportservice
Zaanstad en Chris Daemen van Radio9
Oostzaan.

Herdenking 4 mei en feest op 5 mei
Op 4 mei vond weer de jaarlijkse dodenherdenking in Oostzaan plaats. Muziek werd
verzorgd door de Christelijke muziekvereniging Crescendo en er werden gedichten
voorgedragen door Lisa Wit, Rachel Dil en Paul Wilms.
Op 5 mei was het feest in Oostzaan.
Jong en oud kon aan diverse
activiteiten deelnemen.

Het feest werd gestart met het ontsteken van het
vredesvuur dat door een wielerploeg was opgehaald
vanuit Wageningen.
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Veteranendag
Dit jaar werd voor de tweede keer de Oostzaanse Veteranendag gehouden. Op 26 juni mocht
ik samen met mijn vrouw de veteranen en hun partners verrassen met een High Tea in
theateracafé The Try-Out.

Held gehuldigd
De heer P.H. Gils heb ik op 5 maart de
bronzen medaille van het Carnegie
Heldenfonds mogen uitreiken voor zijn
heldendaad. Hij duwde met gevaar voor
eigen leven een branden auto naast een
LPG tankpunt weg. Naast de medaille
ontving hij ook een zogenaamd ’loffelijk
getuigschrift’, een bewijs van moedig
gedrag.

Gemeentelijke onderscheiding
Op 19 maart mocht ik de gemeentelijke
onderscheiding, de Gouden Greep, uitreiken
aan Gré Boom-Kopper. Zij kreeg deze
onderscheiding voor haar grote inzet als
vrijwilliger en voor haar werkzaamheden in
de plaatselijke politiek.
Al twaalf jaar is Gré de motor achter de Dag
voor de Ouderen. Ze is actief voor de
Stichting Hulpdienst Oostzaan en brengt
maaltijden rond voor Tafeltje-dekje. Gré was
ook actief als bestuurslid van Zorgcentrum
De Kolk, hierin had ze zitting namens de
patiëntenraad.
Verder heeft Gré vele jaren de PvdA fractie
ondersteund, de laatste jaren als fractievoorzitter en raadslid. Naast raadslid was Gré ook
voorzitter van de raadscommissie Financiën.
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Stortbui aan lintjes
Rond Koninginnedag worden bij de zogenaamde 'Lintjesregen' diverse Nederlanders verrast
met een Koninklijke Onderscheiding. Deze onderscheiding wordt uitgereikt aan personen die
zich voor de gemeenschap bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt.
Het heeft Hare Majesteit behaagd om in 2010 vijf Oostzaners te benoemen tot 'Lid in de
Orde van Oranje-Nassau'. Nog niet eerder hebben we zoveel lintjes uit mogen reiken.

Van links naar rechts:
C. Verhoog, W. de Graaf, P.J. Möhlmann (burgemeester), J. Dral, A. Verwer en J.C. de Dood.

Koninklijke onderscheiding G.P. Dral
Op 8 juli ontving de heer G.P. Dral een Koninklijke
Onderscheiding uit handen van locoburgemeester
Eelco Taams.
De heer Dral kreeg deze onderscheiding vanwege zijn
belangrijke rol bij de Rabobank in verschillende
functies en zijn (ook in het verleden) actieve bijdrage
bij diverse clubs en verenigingen.
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Zilveren Jol voor Cees Voogel
Kees Voogel, voorzitter van KIOZK, heeft bij de
start van de nieuwe concertreeks op 25
september de ‘Zilveren Jol’ ontvangen als blijk
van waardering voor zijn jarenlange inzet voor
het culturele leven in het dorp. De
onderscheiding werd uitgereikt door de
wethouder Cultuur, Eelco Taams.

Foto: www.beeldvaneendorp.com

Bezoek Commissaris van de Koningin
Op 3 december bracht de heer Remkes, de
commissaris van de Koningin, een bezoek aan ons
dorp.
Hij nam daarnaast deel aan de raadsvergadering
waarbij naast het punt Integriteit ook de problematiek
rondom het Oostzanerveld werd besproken.
Uit handen van raadslid Marja van der Pol-Gase
ontving de heer Remkes een paar klompen om zelf een
keer in het veld te komen kijken.
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Klachten en bezwaarschriften

Waar is over
over geklaagd?
Categorie

Totaal

2010

Totaal

2009

Totaal

2008

in 2010

in %

in 2009

in %

in 2008

in %

Geen reactie

7

22

4

24

8

36

Niet nakomen afspraak

2

6

1

6

2

9

termijn

1

3

3

18

1

5

Onheuse bejegening

3

9

2

12

3

14

Onjuiste informatie

2

6

0

0

0

0

Overig

17

53

7

18

8

36

Totaal

32

100

17

77

22

100

Overschrijden wettelijke

Rapporten van de
Ombudsman

0

0

3

Sommige klachten bestaan eigenlijk uit meerdere klacht-onderdelen. Zo kan een klacht
betrekking hebben op meerdere categorieën. In dat geval is de klacht in het overzicht
ingedeeld in de categorie waar het ‘zwaartepunt’ ligt. Ook kan zo’n klacht voor een deel
gegrond zijn en voor een deel ongegrond; De klacht wordt in dat geval ingedeeld als
‘gegrond’. De categorie ‘overig’ bevat klachten van uiteenlopende aard. Vijf van deze
klachten hebben betrekking op niet-handhavend optreden door de gemeente.

De uitkomst van de klachtenbehandeling
Categorie

Totaal

2010

Totaal

2009

Totaal

2008

in 2010

in %

in 2009

in %

in 2008

in %

22

69

5

29

10

43

Ongegrond

7

22

1

6

10

43

Geen oordeel mogelijk

0

0

0

0

2

9

beëindigd

2

6

8

47

0

0

Nog te behandelen

1

3

3

18

1

4

32

100

17

100,00

23

100

Gegrond

Ingetrokken of

Totaal

Van de 32 klachten betroffen 6 de afhandeling van uit 2009 afkomstige klachten.
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Behandeling klachten Gemeentelijke Ombudsman Amsterdam
De GO Amsterdam heeft zes klachten ontvangen die nog niet bij de gemeente bekend waren.
Deze klachten zijn alsnog door ons als eerste lijns klachtenbehandelaar behandeld.
Dit heeft niet geleid tot nadere behandeling door de ombudsman als tweede lijns
klachtenbehandelaar.
De gemeente heeft over 2010 geen rapporten van de ombudsman ontvangen.

Waar is bezwaar tegen gemaakt?
Relevante afdelingen en

NietNiet-

gegrond

ongegrond

ingetrokken
ingetrokken

nog in

taakvelden

ontvankelijk

behandeling

BWT

4

4

APV / bijzondere wetten

1

WMO

2

1

1

1

SOZA

1

Burgerzaken
JZ handhaving

1

1

HRM
APV
Verkeersbesluiten
Overig

1

1

Verkeersbesluiten

1

Subsidies

1

Urgentieverklaringen

1

1

Ruimtelijke ordening
Totaal

4

3

1

7

8

In zeven gevallen (30 %) is het bezwaar weer ingetrokken. Dit is voor een groot deel het
gevolg van een actieve benadering: enerzijds worden kennelijke fouten meteen hersteld
(zonder eerst een hoorzitting te houden), anderzijds wordt door extra uitleg aan de
bezwaarde duidelijk gemaakt, dat een bezwaarprocedure geen kans van slagen heeft.
Bijvoorbeeld omdat de bezwaarde geen belanghebbende is of er (nog) geen besluit is
genomen waartegen bezwaar kan worden gemaakt. Met deze actieve benadering worden
onnodige procedures voorkomen, mensen sneller geholpen en kosten bespaard. De
gemeente heeft zich voorgenomen de actieve benadering verder te onderzoeken en vorm te
geven in 2011.
In 2010 is er een nieuwe verordening voor de behandeling van bezwaarschriften vastgesteld.
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Verstrekte documenten / aangiften

Verstrekte documenten
Productsoort

2010

2009

Paspoort

1009

1136

Identiteitskaart

779

498

Gratis identiteitskaat 14-jarige

-

119

Kinderbijschrijving paspoort

44

295

Rijbewijs

1049

1193

Ontheffing Kerkstraat

448

1165

Wijziging ontheffing

54

94

Ontheffing Kerkstraat Oostzaners

428

-

Uittreksel

892

980

Uittreksel aanvraag, via DiGiD

29

33

Verklaring omtrent het gedrag

218

192

Geneeskundige verklaring

204

203

Legalisatie handtekening

67

51

Naturalisatie

7

7

(waaronder uittreksel GBA, uittreksel burgerlijke stand,
attestatie de Vitae, bewijs van Nederlanderschap)

Aantal aangiften
Soort aangiften

2010

2009

Geboorten

15

24

Overlijden

42

36

Voltrokken Huwelijken

27

44

Ondertrouw+aangifte partnerschapsregistraties

43

40

Voltrokken partnerschapsregistraties

4

7

Erkenningen

46

42

Aantal inwoners Oostzaan
Per 1 januari 2011

9117
(voorlopig)

Per 1 januari 2010

9149
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