Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders, d.d. 30 januari 2018, nr. 5
Aanwezig:

Afwezig
Nr.
1.
2.

3.

4.
5.
6.

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

Ambt
Voorstel/Advies
Secr. Besluitenlijst B&W nr. 4 d.d. 23 januari 2018
MM
De burgemeester heeft besloten een evenementenvergunning te verlenen voor het jaarlijkse
darttoernooi in de Duinhoeve, Kooiweg 2 van 2 tot en met 4 maart 2018.
- Voor kennisgeving aan te nemen.
MM
De burgemeester heeft besloten een ontheffing te verlenen voor het schenken van zwak
alcoholische dranken tijdens het jaarlijkse darttoernooi van 2 tot en met 4 maart 2018.
- Voor kennisgeving aan te nemen.
MM
Aanvraag loterijvergunning voor verloting na afloop van de toneelvoorstelling van Sierlikene
Meu op 2 en 3 februari 2018 in het Dorpshuis.
- De vergunning te verlenen.
MM
Verzoek tot plaatsen onderzoekswagen Bevolkingsonderzoek Noord in de Van
Starkenborghstraat van 16 tot en met 18 april 2018.
- Toestemming te verlenen voor het plaatsen van de wagen.
Hinderlijke beplanting of gevaarlijk voorwerp boven of nabij de openbare weg: aangepast raadsvoorstel
CJB

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

5
6 februari 2018
Vast te stellen
secretaris
Akkoord

Bespreken

Burgemeester
Wethouder WM
Wethouder GH

Besluit
Besluitenlijst nr. 4 wordt vastgesteld
Conform advies

Conform advies

Conform advies
Conform advies
Conform advies

en beleid.
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
gevaarlijk voorwerp” toe te voegen.
2. In te stemmen met de beleidsregels overhangend groen en gevaarlijke voorwerpen op openbaar
gebied Schiermonnikoog 2018.

7.

CJB

Onderzoeksrapport toekomst begraafplaats.
De gemeenteraad het volgende voor te stellen:
1.
Instemmen met de conclusies en aanbevelingen van het onderzoeksrapport
toekomst begraafplaats.
2.
Een eenmalig budget van € 26.500 beschikbaar stellen voor de uitwerking van de
conclusies en aanbevelingen van het rapport en de software voor een nieuw
administratief systeem.
3.
De structurele kosten van € 3.600 vanaf 2018 ten laste brengen van het
begrotingsoverschot 2018 en verdere jaren.
4.
De financiële consequenties verwerken in de 3de begrotingswijziging 2018.

Conform advies

1

Nr.

Ambt

8.

WV

9.

FV

10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.

Voorstel/Advies
Aanpassen Treasurystatuut.
het gewijzigde Treasurystatuut vast te stellen.
Versterken regionale slagkracht Deltaprogramma Waddengebied
-Instemmen met het voorstel Invulling afspraken versterking regionale slagkracht
Deltaprogramma Waddengebied dat op 1 februari 2018 voorligt in het Dagelijks bestuur van
De Waddeneilanden.
-de kosten van € 625 voor 2018 te boeken op 6.005.10.0 Bestuurlijke samenwerking.
-in de begroting 2019 en verder rekening houden met een stijging van de bijdrage aan de
GR met € 625 en dit nadeel ten laste van het structurele begrotingsoverschot brengen.

CS/P
K

Vergoeding leden commissie bezwaarschriften
De vergoeding voor de leden vast te stellen op:
- Voorzitter: € 240,-- per zittingsdag
- Leden: € 202,-- per zittingsdag

Besluit
Conform advies
Conform advies

Conform advies

FV

Verlenging testperiode met drones tot en met april
- instemmen met conceptbrief waarin staat dat een verlenging niet gewenst is

Tekstuele aanpassing; overigens conform advies

MM

Kunstobject dobbers

Conform advies
-

Rondvraag
Uitnodigingen / vertegenwoordiging

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders, d.d. 6 februari 2018.
De secretaris,

De burgemeester,

(P.G. Küppers)

(I. van Gent)
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