Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders, d.d. 2 januari 2018, nr. 1
Aanwezig:

Afwezig
Nr.
1.
2.

3.

4.
5.
6.

Burgemeester I. van Gent
Wethouder W. Meerdink
Wethouder G. Heeringa
Secretaris P. Küppers





EA

8.

EA

9.

EA

1
9 januari 2018
Vast te stellen
secretaris
Akkoord

Bespreken

Burgemeester
Wethouder WM
Wethouder GH

:

Ambt
Voorstel/Advies
Secr. Besluitenlijst B&W nr. 50 d.d. 19 december 2017
LV
Omgevingsaanvraag 2017.0064 Verbouw woning, zonnepanelen, zonnescherm, Frans
balkon, Langestreek 64
- de vergunning te verlenen
FV
Overschrijding milieu
-kennis te nemen van de overschrijding van € 7.415 op de dienstverlening door de FUMO en
dit nadeel te verwerken in de jaarrekening 2017;
-de overschrijding van € 842 op de post verkeermaatregelen als gevolg van de
trillingsmetingen te verwerken in de jaarrekening 2017;
-de uren voor 2018 volgens de Dienstverleningsovereenkomst (DVO) FUMO-Gemeente
Schiermonnikoog te handhaven voor 2018.
FV
Verslag werkgroep beheer en communicatie Nationaal Park Schiermonnikoog d.d. 9-102017
-voor kennisgeving aannemen.
Schriftelijke reactie op bomenplan.
CJB

7.

Nummer
B&W verg. d.d.
Advies
Medewerker

Reactie te plaatsen op de lijst van ingekomen stukken voor de vergadering van de
gemeenteraad op 23 januari 2018, met het advies deze mee te nemen bij de behandeling van
het bomenbeheerplan 2017-2027.
De indiener van de reactie hiervan schriftelijk in kennis te stellen.

Onderhuurcontract Wmo-loket:
1. In te stemmen met het voorliggende onderhuurcontract Wmo-loket.
Verzoek bijdrage reiskosten jeugddebat Boelensschool:
1. De Inspecteur Boelensschool een subsidie te verlenen van maximaal € 220,- voor de te
maken reiskosten jeugddebat Boelensschool;
2. De kosten van € 220,- te dekken uit de post 6.480.15.4 Overige onderwijsvoorzieningen
de
en dit te verwerken in de 1 turap 2018;
3. De Inspecteur Boelensschool op de hoogte stellen van het besluit middels bijgevoegde
conceptbrief.
Offerte MEE Friesland onafhankelijke cliëntondersteuning:

Besluit
Besluitenlijst nr. 50 wordt vastgesteld.
Conform advies

Conform advies

Burgemeester gaat in gesprek met voorzitter van het bestuur
Nationaal Park over positie en functie van deze werkgroep;
overigens conform advies
Niet van toepassing
Brief meenemen in het traject herziening bestemmingsplan
dorp; overigens conform advies

Conform advies
Wethouder Meerdink overlegt met IBS of alle leerlinge
meekunnen naar Den Haag; overigens conform advies.

Conform advies
1

Nr.

Ambt

10.

EA

11.

PK/C
S

12.
13.
14.
15.

Voorstel/Advies
1. Akkoord te gaan met de offerte van MEE Friesland voor onafhankelijke
cliëntondersteuning;
2. De kosten van € 1.700 (excl. reiskosten) te dekken binnen totaalbudget voor Jeugdzorg.
Memo Evaluatie regeling tegemoetkoming meerkosten 2016:
Voor kennisgeving aannemen
Vacatures adviescommissie bezwaarschriften;
- Akkoord gaan met de werving van nieuwe leden voor de Adviescommissie
Bezwaarschriften.
- Akkoord gaan met de inhoud van de vacature-teksten, zoals bijgevoegd
1.

Besluit

Conform advies
Conform advies

Uitnodigingen / vertegenwoordiging

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders, d.d. 9 januari 2018.
De secretaris,

De burgemeester,

(P.G. Küppers)

(I. van Gent)

2

