Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders, d.d. 23 januari 2018, nr. 4
Aanwezig:

Afwezig
Nr.
1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.

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

Ambt
Voorstel/Advies
Secr. Besluitenlijst B&W nr. 3 d.d.16 januari 2017
CJB
Evaluatie horeca sluitingstijden beleid 2017
1. Gelet op het geringe aantal meldingen en klachten over nachtelijke overlast, af te zien
van een evaluatiebijeenkomst met raad en bewoners;
2. Op korte termijn een evaluatie overleg te plannen tussen de burgemeester, politie en het
bestuur van de horecavereniging (woensdag 24 januari).
3. Een korte notitie over het horecabeleid 2017 te plaatsen op de lijst van ingekomen
stukken van de raad in zijn vergadering op 20 februari.
4. Bovenstaande door de burgemeester voor te laten leggen aan het seniorenconvent van
30 januari.
WV
Normenkader jaarrekeningcontrole 2017
-het normenkader 2017 ter kennisgeving aan te bieden aan de raad via de LIS.
fin
MC
Ter kennisname: bijstelling normering zelfevaluatie basisregistratie personen (BRP)
WV
Kaderbrief 2019-2022 Veiligheidsregio Fryslân.
Het college van B&W besluit:
de Kaderbrief 2019-2022 op de Lijst van Ingekomen Stukken te plaatsen voor de
raadsvergadering op 20 februari, met het voorstel om:
- niet akkoord te gaan met een structurele verhoging van de begroting GGD Fryslân per
2019 met € 150.000 voor de sector Jeugdgezondheidszorg vanwege de extra inzet voor
vergunninghouders, en de raad voorstellen hierover een zienswijze in te dienen;
- akkoord te gaan met de overige uitgangspunten zoals genoemd in de Kaderbrief 20192022.
WV
Uitkomsten decembercirculaire 2017
fin
1.
De effecten voor 2018 en verder te verwerken in de 1e Turap 2018
2.
De uitkomsten van de decembercirculaire 2017 ter kennisgeving aan de raad aan te
bieden.
Basiskaart Grootschalige Topografie (BGT) beheerfase.
CJB

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

4
30 januari 2018
Vast te stellen
secretaris
Akkoord

Bespreken

Burgemeester
Wethouder WM
Wethouder GH

Besluit
Besluitenlijst nr. 3 wordt vastgesteld
Ondanks geringe aantal meldingen en klachten een
evaluatiebijeenkomst met raad en bewoners beleggen;
overigens conform advies.

Conform advies
Conform advies
College gaat akkoord met het gemeentelijk aandeel in de €
150.000,-- structurele verhoging voor de sector Jeugdzorg;
overigens conform advies

Conform advies.

Conform advies

1. Voor het beheer van de BGT een Dienstverleningsovereenkomst (DVO) aan te gaan met de
gemeente Leeuwarden.
2. Voor de ondertekening van de DVO de heer W. van Schoonhoven vanuit het
Samenwerkingsverband de Waddeneilanden te mandateren.
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Nr.

Ambt

Voorstel/Advies

Besluit

3. In overleg met de gemeentesecretaris de interne coördinatie en mutatie beheer van de BGT uit te
zetten binnen de gemeentelijke organisatie.
4. Het eenmalige voordeel van € 9.565 (eenmalig budget € 12.500 en kosten € 2.935) te verwerken in
de 1ste turap 2018 als voordeel voor de algemene reserve.
5. De structurele meerkosten van ( vanaf 2018) € 4.980 mee te nemen in de 1ste turap 2018.

8.

PK

9.

Raadsagenda d.d. 23 januari 2018;
- Ter kennisname en bespreking
-

10.
11.

Rondvraag
Uitnodigingen / vertegenwoordiging

Conform advies
-

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders, d.d. 30 januari 2018.
De secretaris,

De burgemeester,

(P.G. Küppers)

(I. van Gent)
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