Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders, d.d. 17 april 2018, nr. 16
Aanwezig:

Afwezig

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

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

16
24 april 2018
Vast te stellen
secretaris
Akkoord

Wethouder WM
Wethouder GH

Nr.
1.

Ambt
Voorstel/Advies
Secr. Besluitenlijst B&W nr. 15 d.d. 10 april 2018

Besluit
Besluitenlijst nr. 15 wordt vastgesteld

2.

LV

Conform advies

3.

LV

4.

EA

5.

PH

Omgevingsaanvraag 2017.0082 Overkapping Langestreek 80
- omgevingsvergunning te verlenen onder voorwaarde van het verwijderen van de oude en
aanpassen van de nieuwe overkapping binnen een termijn van orde van 6 weken
Omgevingsaanvraag 2018.0010, Overkapping, Langestreek 90
- de vergunning te verlenen
Verdeelmodel intergemeentelijke samenwerking preventie VO en MBO:
1. Instemmen met het provinciaal verdeelmodel, opgesteld in bijgevoegde ‘Memo Voorstel
intergemeentelijke samenwerking preventie op het Voortgezet Onderwijs en MBO scholen’
van 30 mei 2016.
2. Vanaf 1 januari 2018 het benodigde budget (voor Schiermonnikoog komt dit in 2018 neer
op: € 1.080,-) op basis van dit verdeelmodel voor preventie op VO- en MBO-scholen
beschikbaar stellen.
Vervangen luidinstallatie torenklok.

Bespreken

Burgemeester

Conform advies
Conform advies

Conform advies

-Akkoord te gaan met de ombouw van de luidinstallatie conform offerte en opdracht te verstrekken
voor de uitvoering aan installatiebedrijf Vellema
-de kosten van € 3.725 te dekken uit de post 6.922.15.2 Stelpost exploitatieuitgaven en dit te
ste
verwerken in de 1 turap 2018.

6.
7.
8.

WSV

9.

LB

10.
11.

PH
EA

Beloningsbeleid BNG:
het bericht van de BNG over beloningsbeleid voor kennisgeving aan te nemen en te
plaatsen op de Lijst van Ingekomen Stukken voor de maand mei.
Aanstellingsbesluit en aanwijzingsbesluit nieuwe toezichthouder MB-All-in het kader van
toezicht Drank en Horecawet
Advies in te stemmen met de aanstelling en aanwijzing van een nieuwe
toezichthouder van MB-All
- de besluiten te ondertekenen
- de eerdere aanstellingen en aanwijzingen van J. Steerenberg en C. Muilwijk in te trekken
Financiering van het vervangen van de AED uit het budget
Financiële bijdrage basisschool Yn de Mande;

Conform advies
Conform advies

Conform advies
Conform advies
1

Nr.
12.
13.
14.
15.
16.

Ambt

Voorstel/Advies
De kredietverlening voor de basisschool Yn de Mande aan de gemeenteraad voor te leggen
middels bijgevoegd raadsvoorstel en -besluit

Besluit

Rondvraag
Uitnodigingen / vertegenwoordiging

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders, d.d. 24 april 2018.
De secretaris,

De burgemeester,

(P.G. Küppers)

(I. van Gent)

2

