Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders, d.d. 13 maart 2018, nr. 11
Aanwezig:

Afwezig

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

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

11
20 maart 2018
Vast te stellen
secretaris
Akkoord

Wethouder WM
Wethouder GH

Nr.
1.

Ambt
Voorstel/Advies
Secr. Besluitenlijst B&W nr. 10 d.d. 6 maart 2018

Besluit
Besluitenlijst nr. 10 wordt vastgesteld

2.

LV

Conform advies

3.

AB

4.

AB

5.

MM/
CH

Omgevingsaanvraag 2018.0005, plaatsen schuttingen, Bouwes Tieuwn
- de vergunning te verlenen
Verslag bewoners- bijeenkomsten Bestemmingsplan Dorp
Geadviseerd wordt om
1. Kennis te nemen van het verslag van de bewoners bijeenkomsten d.d. 8 februari 2018
t.b.v. de herziening van het Bestemmingsplan Dorp
2. Het verslag voor publicatie vrij te geven

Bespreken

Burgemeester

Oplegnotitie richting raad met daarin opgenomen de
geconstateerde tegenstellingen, communicatie via nieuwsbrief
in overleg met wethouder; overigens conform advies

Advies commissie Bezwaarschriften inz. Weigering Omgevingsvergunning Middenstreek 19 Conform advies
Geadviseerd wordt om
1. Kennis te nemen van het advies van de commissie Bezwaarschriften d.d. 21 februari
2018 en van het verslag van de hoorzitting d.d. 12 januari 2018;
2. het advies van de commissie Bezwaarschriften d.d. 21 februari 2018 over te
nemen;
3. het bezwaarschrift van de heer R. Dijkstra ongegrond te verklaren en het bestreden
besluit in stand te laten.
4. in te stemmen met bijgevoegde brief aan bezwaarmaker c.q. aanvrager
omgevingsvergunning
Controlefrequenties toezicht brandveiligheid VRF
Conform advies
- Akkoord te gaan met het voorstel van de VRF om de controlefrequenties provinciaal
gelijk te trekken,
- In te stemmen met de bijbehorende gewijzigde controlefrequenties voor
Schiermonnikoog conform het gewijzigde voorstel (zonder nulfrequenties).
- De structurele meerkosten van € 350 te verwerken in de begroting 2019 en verder.

6.
7.

AB

Bestuurlijk VTH-overleg Fryslân d.d. 16 maart 2018
Conform advies
Geadviseerd wordt om
1. Kennis te nemen van de agenda en stukken van het bestuurlijk VTH-overleg d.d. 16 maart 2018
2. Als volgt te besluiten over de te behandelen agendapunten:
A. agendapunt 4 Huishoudelijk reglement VTH-overleg Fryslân:
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Nr.

Ambt

Voorstel/Advies

Besluit

aanvaarden van reglement;
B. Agendapunt 5 Mogelijkheden VTH rond en bij energietransitie en energiebesparing::
voor kennisgeving aan te nemen
C. Agendapunt 6a Gezamenlijke strategie en plan van aanpak asbestdaken:
instemmen met voorstel
D. Agendapunt 6b Plan van aanpak N2000-gebieden Fryslân:
voor kennisgeving aan te nemen (wel positief)

8.

LB

9.

LB

10.

WV

11.

WV

12.

LV

13.

PH

14.

LV

15.

EA

16.

EA

17.
18.

PZ

De burgemeester heeft besloten 19 verkeersregelaars aan te wijzen t.b.v. de Monnikenloop
op 24 maart 2018.
Voor kennisgeving aan te nemen
Veiligheidshuis Fryslân 2019 t/m 2023
Advies:
1. In te stemmen met het Toekomstplan Veiligheidshuis Fryslân 2019 tm 2023
2. In te stemmen met de bij het toekomstplan behorende begroting en de hierin
gevraagde financiële bijlage voor in ieder geval vijf jaar te leveren
3. In te stemmen met de samenwerkingsovereenkomst Veiligheidshuis Fryslân 2019
e.v.
4. Het toekomstplan, de begroting en samenwerkingsovereenkomst Veiligheidshuis
Fryslân 2019 e.v. ter kennisgeving aan te bieden aan de raad via de LIS
Rapportage rechtmatigheid 2017
-kennis te nemen van de rapportage rechtmatigheid
Managementletter 2017 Ipa Acon
-in te stemmen met de actiepunten naar aanleiding van de managementletter 2017
Omgevingsaanvraag 2018.0002 verbouwen woning Martjeland 2
- de vergunning te verlenen
Nautisch museum Noorderstreek 40
- gespreksverslag ter informatie en instemmen met optie verkoop.
Omgevingsaanvraag 2017.0082 overkapping (legalisatie) Langestreek 80
- Verlengen beslistermijn met 6 weken
Verzoek opname Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen:
1. Het advies van de GGD wordt overgenomen en er wordt besloten tot opname van de
BSO in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP);
2. Aan Stichting Kinderopvang Friesland wordt bericht middels bijgevoegde conceptbrief
dat deze worden opgenomen in het LRKP;
3. Plaatsen van een bekendmaking in de gemeentelijke nieuwsbrief.
Brief gemeente Opsterland/verzoek bijdrage Fûgelhelling:
Instemmen met conceptbrief.
HR 21 procedureregeling;

Conform advies
Conform advies

Conform advies
Conform advies
Conform advies
Instemmen met optie dat verkoop bespreekbaar is mits er een
deugdelijke exploitatie en plan van aanpak voorliggen;;
overigens conform advies.
Conform advies
Conform advies

Conform advies
Conform advies

Te besluiten om, gelet op de bereikte schriftelijke overeenstemming door het Georganiseerd overleg
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Nr.

Ambt

Voorstel/Advies

Besluit

op 14 februari 2018, definitief vast te stellen om:
- 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

19.
20.

PZ
PK

21.

PH

Agenda vergadering gemeenteraad 13 maart 2018;
Ter kennisname en bespreking
Dak Jachthavengebouw;

Conform advies
Conform advies

het college van B&W besluit:
-opdracht te geven tot het vervangen van de dakbedekking van het jachthavengebouw voor
een bedrag van € 26.035;
ste

-in de 1 turap 2018 de kosten te verwerken en voor € 12.500 te dekken uit de post
6.922.10.2 Onvoorzien en de resterende € 13.535 als nadeel mee te nemen;
-de raad mondeling mede te delen dat deze kosten van € 26.500 in de 1
worden verwerkt en deels zullen worden gedekt uit de post onvoorzien.
22.

EA

23.
24.
25.
26.

PK

ste

turap 2018 zullen

Beantwoording brief IBS;
Instemmen met conceptbrief en toezeggingen
Instemmen met brief namens samenwerkingsverband Wadden inzake veerdienstverbinding

Conform advies
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)
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