Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders, d.d. 6 maart 2018, nr. 10
Aanwezig:

Afwezig
Nr.
1.
2.

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

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

10
13 maart 2018
Vast te stellen
secretaris
Akkoord

Wethouder WM

:

Wethouder GH

Ambt
Voorstel/Advies
Secr. Besluitenlijst B&W nr. 9 d.d. 27 februari 2018
CH
Planschadeverzoeken Reeweg 13 en Burg. vd Bergstraat 9
Geadviseerd wordt om:
- In te stemmen met offerte SAOZ
- Opdracht te verlenen
EA
Subsidieaanvraag 2018 Organisatie van Muziekverenigingen in Fryslân:
1. De subsidie 2018 aan Organisatie van Muziekverenigingen in Fryslân te bevoorschotten
op € 1.300,-;
2. In te stemmen met bijgaande conceptbrief.

Besluit
Besluitenlijst nr. 9 wordt vastgesteld
Conform advies

4.
5.
6.

JF

Conform advies

7.

CJB

Beleidsregels overhangend groen en gevaarlijke voorwerpen.
Conform advies
1. Beleidsregels overhangend groen en gevaarlijke voorwerpen op openbaar gebied Schiermonnikoog
2018 vast te stellen..
2. Wijzigingsverordening Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Schiermonnikoog 2009
(toevoegen nieuw artikel 2.13 “Hinderlijke beplanting of gevaarlijk voorwerp”) en de beleidsregels
overhangend groen en gevaarlijke voorwerpen op openbaar gebied Schiermonnikoog 2018), te
publiceren.

8.

LV

9.

WV

Omgevingsaanvraag 2018.0002 verbouwen woning Martjeland 2
- de beslistermijn met 6 weken te verlengen
Geldleningsovereenkomst Energiecoöperatie De Sintrale

10.

CH

3.

Bespreken

Burgemeester

Stembureauleden benoemen voor de verkiezing van de gemeenteraad en het raadgevend
referendum op 21 maart 2018

Onttrekking Langestreek 124; In te stemmen met het verzoek om onttrekking ten behoeve
van recreatief medegebruik van de woning op basis van bij de aanvraag en aan dit advies
gekoppelde (bouw)tekeningen;

Conform advies

Conform advies
Enkele tekstuele aanpassingen, kosten van de akte ten laste
van De Sintrale; overigens conform advies
Conform advies

- Vergunning te verlenen aan verzoeker perceel Langestreek 124 middels bijgesloten
besluit;
1

Nr.

Ambt

11.

CH

12.
13.
14.

Voorstel/Advies
- Aanvrager door middel van bijgesloten brief in te lichten;
- Het te onttrekken deel op te nemen in de BAG registratie, zoals voorgesteld in
bijbehorend Huisnummerbesluit.
Onttrekking Martjeland 3;
- In te stemmen met het verzoek om onttrekking ten behoeve van recreatief
medegebruik van de woning op basis van bij de aanvraag en aan dit advies
gekoppelde (bouw)tekeningen;
- Vergunning te verlenen aan verzoeker perceel Martjeland 3 middels bijgesloten
besluit;
- Aanvrager door middel van bijgesloten brief in te lichten;
- Het te onttrekken deel op te nemen in de BAG registratie, zoals voorgesteld in
bijbehorend Huisnummerbesluit.

Besluit

Conform advies

Rondvraag
Uitnodigingen / vertegenwoordiging

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

De burgemeester,

(P.G. Küppers)

(I. van Gent)

2

