Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders, d.d. 9 januari 2018, nr. 2
Aanwezig:

Afwezig
Nr.
1.
2.

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

Ambt
Voorstel/Advies
Secr. Besluitenlijst B&W nr. 1 d.d. 2 januari 2017
AB
Woningbouwprogramma 2018-2023
Geadviseerd wordt om:
1. in te stemmen met het Woningbouwprogramma 2018-2023;
2. de locatie Zuid, zoals opgenomen in het Woningbouwprogramma 2018-2023, zo spoedig
mogelijk te gaan ontwikkelen;
3. in te stemmen met bijgevoegd voorstel aan de raad (met bijlagen) inzake de beslispunten
onder 1. en 2.

3.
4.

EA

5.

LV

6.

LV

7.

LS

8.

CJB

Intentie meerjarige subsidie Stichting Kinderopvang Friesland:
In te stemmen met bijgaande conceptbrief.
Omgevingsaanvraag 2017.0080 uitbreiden terras, plaatsen terrasscherm (legalisatie)
Badweg 67;
- de vergunning te verlenen
Omgevingsaanvraag 2017.0079 uitbreiden rec.woning Colijnholte 8
- de vergunning te verlenen,
- voorwaarde te verbinden omtrent uitgestelde gegevens verstrekking
HR21 procedureregeling
Het voorgenomen besluit te nemen:
In te stemmen met het intrekken van de “Regeling Organieke Functiewaardering
2005 Gemeente Schiermonnikoog”
In te stemmen met de procedureregeling functiebeschrijving en functiewaardering
gemeente Schiermonnikoog
en dit voor te leggen aan het Georganiseerd Overleg.
Hinderlijke beplanting of gevaarlijk voorwerp boven of nabij de openbare weg.

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

2
16 januari 2018
Vast te stellen
secretaris
Akkoord

Bespreken

Burgemeester
Wethouder WM
Wethouder GH

Besluit
Besluitenlijst nr. 1 wordt vastgesteld.
Tekstuele aanpassingen t.a.v. termijnen en bijlage 1;
overigens conform advies.

Toevoegen jaarlijkse evaluatie; overigens conform advies
Conform advies
Conform advies

Conform advies

Conform advies

1. Raad voor te stellen de wijzigingsverordening Algemene Plaatselijke Verordening gemeente
Schiermonnikoog 2009 vast te stellen door een nieuw artikel 2.13 “Hinderlijke beplanting of
In te stemmen met de beleidsregels overhangend groen op openbaar gebied Schiermonnikoog
toe te voegen.
2. In te stemmen met de beleidsregels overhangend groen op openbaar gebied Schiermonnikoog

1

Nr.

Ambt

Voorstel/Advies

Besluit

2018.

9.

10.
11.
12.
13.

EA

Raadsvoorstel en -besluit benoeming bestuursleden SWS Yn de mande:
1. De benoeming van twee bestuursleden voor Stichting Samenwerkingsschool Yn de
mande ter instemming voor te leggen aan de gemeenteraad middels bijgevoegd
raadsvoorstel en –besluit.
-

Conform advies

Uitnodigingen / vertegenwoordiging

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders, d.d. 16 januari 2018.
De secretaris,

De burgemeester,

(P.G. Küppers)

(I. van Gent)
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