Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders, d.d. 5 juni 2018, nr. 23
Aanwezig:

Afwezig

Burgemeester I. van Gent
Wethouder J. Hagen
Wethouder E. Gerbrands
Secretaris P. Küppers
:

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

23
12 juni 2018
Vast te stellen
secretaris
Akkoord

Bespreken

Burgemeester
Wethouder JH
Wethouder EG

Nr.
1.

Ambt
Voorstel/Advies
Secr. Besluitenlijst B&W nr. 22 d.d. 29 mei 2018

Besluit
Besluitenlijst nr. 22 wordt vastgesteld.

2.

WSV

Begrotingsbrief 2019-2022 van de provincie:
-de provinciale brief met aandachtspunten begroting 2019-2022 voor kennisgeving aan te nemen;
-de provinciale brief met interne reactie op de LIS voor de komende raadsvergadering plaatsen.

Conform advies

3.

EA

Conform advies

4.
5.

EA

6.

EA

Aanvraag Vangnetuitkering BUIG 2017:
1. Een aanvraag voor een Vangnetuitkering BUIG over 2017 in te dienen;
2. De gemeenteraad te vragen in te stemmen met de genoemde maatregelen voor
tekortreductie.
Subsidieverzoek schaaktafels:
1. Aan Stichting Lytje Willem een subsidie te verlenen van € 6.500,- voor het project
Schiermonnikoog Schaakeiland;
2. De kosten van € 6.500,- te dekken uit de post cofinanciering;
3. Stichting Lytje Willem op de hoogte stellen van het besluit middels bijgevoegde
conceptbrief.
Subsidieverzoek toneelverlichting dorpshuis:
1. Aan Stichting Dorpshuis een subsidie te verlenen van € 6.000,- voor het project
toneelverlichting;
2. De kosten van € 6.000,- te dekken uit de post cofinanciering;
3. Stichting Dorpshuis op de hoogte stellen van het besluit middels bijgevoegde conceptbrief.

7.

WSV

Financiële stukken van de Veiligheidsregio Fryslân:
- de jaarstukken 2017, de eerste begrotingwijziging 2018 en de begroting 2019 van de VRF aan de
raad voor te leggen met het voorstel aan de gemeenteraad om hierop geen zienswijze in te dienen;
- de hogere gemeentelijke bijdragen voor 2019 en verder mee te mee te nemen in de
gemeentebegroting 2019 e.v.

Conform advies

8.

WSV

Notitie Financieel kader 2019-2022

Conform advies

Conform advies

Conform advies

-de Notitie Financieel Kader 2019-2022 als uitgangspunt te hanteren voor de opstelling van
de begroting 2019;
-de Notitie Financieel Kader ter goedkeuring aan de raad voor te leggen.
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Nr.
9.

10.

Ambt
Voorstel/Advies
EA
Begroting 2019 Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslan;
-Instemmen met de begroting 2019 van het Mobiliteitsbureau en daarmee afzien van de
mogelijkheid om een zienswijze in te dienen;
- het begrotingsvoordeel van € 6.100 structureel te verwerken in de begroting 2019.
KB
Voorstel provincie Fryslân m.b.t. proefsnelheden bussen.

Besluit
Conform advies

Conform advies

Het college besluit:
-

11.
12.
13.

maximaal 20 km/u in de Middenstreek;
maximaal 25 km/u in de Langestreek vanaf de Oosterreeweg tot de afslag Badweg;
maximaal 30 km/u in de Langestreek vanaf de afslag Badweg tot aan de afslag
Karelspad;
maximaal 30 km/u in de rest van het dorp en overige wegen, behalve de Heereweg
(60km/u).
Arriva controleert zelf of haar chauffeurs zich houden aan de afgesproken
snelheden.

Rondvraag
Uitnodigingen / vertegenwoordiging

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders, d.d. 12 juni 2018.
De secretaris,

De burgemeester,

(P.G. Küppers)

(I. van Gent)
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