Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders, d.d. 6 februari 2018, nr. 6
Aanwezig:

Afwezig
Nr.
1.
2.
3.
4.

5.

6.

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

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

6
13 februari 2018
Vast te stellen
secretaris
Akkoord

Wethouder WM
Wethouder GH

Ambt
Voorstel/Advies
Secr. Besluitenlijst B&W nr. 5 d.d. 30 januari 2018
WSV Overzicht stand Algemene reserve:
-voor kennisgeving aan te nemen
LV
Omgevingsvaanvraag Langestreek 124
CJB
Gemeentelijk Rioleringsplan 2018-2027
De raad in zijn vergadering van 20 februari 2018 het volgende voor te stellen:
1.
Gemeentelijk Rioleringsplan 2018-2017 vaststellen.
2.
De rioolheffing 2019 t/m 2027 jaarlijks verhogen met 1% exclusief indexering).
3.
Het huidige saldo van € 83.943 van de bestemmingsreserve 7.910.51.2 -reserve
resultaat riolering- overhevelen naar de voorziening 7.910.52.2 -voorziening
riolering-.
4.
Alle voor 2018 genoemde investeringen beschikbaar stellen.
5.
Voor vervanging van mechanische/elektrisch uitgaan van een afschrijvingstermijn
van 15 jaar.
6.
Voor het grondwatermeetnet, de drukrioolreiniger met afstandsbediening en de
rioolinspectie set een afschrijvingstermijn van 10 jaar hanteren.
7.
De financiële consequenties verwerken in de 4de wijziging van de begroting 2018.
PK
Wijziging Gemeenschappelijke Regeling De Waddeneilanden 2018;
1. Instemmen met de concept tekst met toelichting van de gewijzigde
gemeenschappelijke regeling voor het Samenwerkingsverband De Waddeneilanden,
genaamd gemeenschappelijke regeling De Waddeneilanden 2018.
2. De gemeenteraad voorstellen om toestemming te verlenen aan het college om de
gemeenschappelijke regeling De Waddeneilanden 2018 regeling te treffen.

Besluit
Besluitenlijst nr. 5 wordt vastgesteld.
Conform advies

EA

Conform advies

Extra verzoek bijdrage reiskosten jeugddebat Boelensschool:
1. De Inspecteur Boelensschool een subsidie te verlenen van maximaal € 140,- voor de te
maken verblijfskosten ten behoeve van het jeugddebat Boelensschool;
2. De kosten van € 140,- 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.

Bespreken

Burgemeester

Conform advies
BRP ook ter inzage voor gemeenteraad; overigens conform
advies

Conform advies

1

Nr.
7.
8.

AB

Memo aan raad inz. Woningbouwprogramma 2018-2023
Geadviseerd wordt om
1. in te stemmen bijgevoegde memo aan de raad inzake het Woningbouwprogramma
2018-2023 en
2. de memo naar de raad te sturen voor de behandeling in de vergadering van de
gemeenteraad van 20 februari 2018

Enkele tekstuele aanpassingen; overigens conform advies

9.

HodB

Rapport Bezoekersonderzoek
- Kennis te nemen van de uitkomsten van het Bezoekersonderzoek Schiermonnikoog;
- Het rapport ter kennisgeving aan te bieden aan de raad via de LIS;
- Het rapport openbaar te maken en breed te delen met belangstellenden.

Rapport ook delen met stakeholders en college beveelt
gemeenteraad aan dit rapport mee te nemen bij de
kaderstelling van een toeristische visie; overigens conform
advies

10.
11.
12.

Ambt

Voorstel/Advies

Besluit

Rondvraag
Uitnodigingen /vertegenwoordiging

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders, d.d. 13 februari 2018.
De secretaris,

De burgemeester,

(P.G. Küppers)

(I. van Gent)
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