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Aanwezig:

Afwezig

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

Nr.
1.

Ambt
Voorstel/Advies
Secr. Besluitenlijst B&W nr. 12 d.d. 20 maart 2018

2.

PH

3.

PH

4.

WV

5.

LV

6.
7.
8.
9.

Nautisch centrum Noorderstreek 40
Verslag 2° bespreking ter kennisname
Periodiek overleg Schoolomgeving. – Verslag ter kennisname
Advies besluiten AVA Kabel Noord inzake aangaan lenining en structuur bedrijf
1.
Goedkeuring verlenen aan het voorgenomen besluit van de directie van N.V.
Kabeltelevisie Noord-Oost Friesland tot het geven van garanties en het aangaan van
geldleningen voor een bedrag van € 94 miljoen voor uitbreiding van het netwerk met een
glasvezelnet voor 20.000 witte percelen in de provincie Fryslân en € 42,5 miljoen voor
voltooiing aanleg glasvezelnet in eigen gebied van de aandeelhoudende gemeenten, zoals
aangegeven in bijlage 6;
2.
Akkoord gaan met de voorgestelde wijziging van de statuten van de N.V, zoals
aangegeven in bijlage 4;
3.
Goedkeuring verlenen aan het voorgenomen besluit van de directie om het
voorzieningsgebied uit te breiden buiten het gebied van de aandeelhouders;
4.
Middels zijn vertegenwoordiger in de algemene vergadering van aandeelhouders
(AvA) van de N.V. Kabeltelevisie Noord-Oost Friesland overeenkomstig onderhavig besluit
zijn stemrecht uit te oefenen.
Omgevingsaanvraag 2017.0084 vervangen loopbrug en ponton Veerweg 7
- de vergunning te verlenen
-

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

13
3 april 2018
Vast te stellen
secretaris
Akkoord

Bespreken

Burgemeester
Wethouder WM
Wethouder GH

Besluit
Besluitenlijst nr. 12 met tekstuele aanpassing wordt
vastgesteld.
Conform advies
Conform advies
Conform advies

Conform advies

-

AB

Discussiepaper Duurzame bereikbaarheid (Gebiedsagenda)
Conform advies
Geadviseerd wordt om de volgende reactie te geven op de discussiepaper Duurzame
bereikbaarheid te geven:
Algemeen:
1.
Voor de Waddeneilanden zijn de volgende waarden essentieel: betrouwbaar,
bereikbaar, betaalbaarheid en duurzaam. Voor de oplossingsrichtingen dienen
deze waarden als leidraad te gelden.
2.
Voor de Waddeneilanden is Veiligheid een belangrijk thema. Dit komt onvoldoende
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10.

CH/
MM

11.

CH/
MM

12.
13.
14.

LB

15.
16.

WV

17.
18.

Voorstel/Advies
terug in de discussiepaper.
M.b.t. Kans 1: “Het aangaan van een gezamenlijke inspanningsverplichting om als
voorbeeldregio voorop te gaan lopen in het verduurzamen van de bereikbaarheid”.
1.
De ambitie wordt onderschreven, waarbij wij met name kiezen voor innoveren en
experimenteren.
2.
We zijn voor het verbeteren van de duurzame reis voor de inwoners van het gebied
en de toeristen, met daarbij de kanttekening dat dit niet per sé moet leiden tot meer
toeristen op de eilanden en dat dit niet leidt tot een kostenverhoging voor eilanders;
3.
De rol van bezorging/pakketten moet nadrukkelijk meegenomen worden. Dit zal
met name ook aan de orde moeten komen bij de evaluatie van de concessies
Waddenveren.
M.b.t. Kans 2:”Nu ruimte nemen om na te denken over het garanderen van een
duurzame bereikbaarheid op de lange termijn”.
1.
Het voorbereiden op de toekomst wordt onderschreven;
2.
Deze kans mag geen belemmering opleveren voor noodzakelijke / urgente
maatregelen voor de korte termijn t.b.v. de bereikbaarheid van de eilanden.
3.
Het goederentransport dient hierbij nadrukkelijk betrokken te worden.
Brandveiligheid Graaf Bernstorff VVE-appartementen, Reeweg 1
Conform advies
- Conceptbrief te overhandigen in gesprek met de exploitant
- Hercontrole te plannen met de VRF op basis van de brief
Brandveiligheid Graaf Bernstorff Hotel-restaurant, Reeweg 1
Conform advies
- Conceptbrief te overhandigen in gesprek met de exploitant
- Hercontrole te plannen met de VRF op basis van de brief
Advies
-In te stemmen met een door de gemeente Schiermonnikoog te organiseren
voorlichtingsbijeenkomst over de Drank het Horecawet op 14 mei 2018 (of andere nader te
bepalen datum in mei) door MB-All ;
-de kosten van € 1.495 mee te nemen als nadeel in de 1st turap 2018.
SVN deelnemingsovereenkomst;Akkoord te gaan met de deelnemingsovereenkomst van de
gemeente Schiermonnikoog met SVN en deze te ondertekenen.

Besluit

Conform advies

Conform advies

Rondvraag
Uitnodigingen / vertegenwoordiging

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders, d.d. 3 april 2018.
De secretaris,

De burgemeester,

(P.G. Küppers)

(I. van Gent)
2

