Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders, d.d. 24 juli 2018, nr. 30
Aanwezig:

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

Afwezig:
Nr. Ambt
Voorstel/Advies
1.
Secr. Besluitenlijst B&W nr. 29 d.d. 17 juli 2018
2.
3.

MdB
LV

4.

EA

5.

EA

6.
7.

EA

8.

CH

9.

CH

Strandpaviljoen de Marlijn aan te wijzen als trouwlocatie voor één dag (14-08-2018)
Omgevingsaanvraag 2018.0051, vervangen rec.woning Vuurtorenpad 9
- voorwaarde te verbinden omtrent uitgestelde gegevens verstrekking,
- de vergunning te verlenen
Schoolbegeleiding primair onderwijs 2018-2022:
1. Instemmen met het verzoek van de schoolbesturen en de directeuren van de scholen voor
primair onderwijs op de Friese Waddeneilanden voor wat betreft de verlenging van de
verdubbeling van de rijksmiddelen voor de school - en leerlingbegeleiding in de
periode van 1 augustus 2018 tot en met 31 juli 2022;
2. Akkoord gaan met het convenant budgetsubsidie 2018-2022 tussen de gemeente
Schiermonnikoog en Cedin;
3. Aan het voorgaande de voorwaarde verbinden dat de gemeentebesturen van de andere
drie Friese Waddeneilanden overeenkomstig besluiten.
Individuele begeleiding zorgleerlingen:
1. Aan SWS Yn de mande een subsidie toe te kennen van € 32.400 voor het inzetten van
individuele begeleiding en dit ten laste brengen van de post 6.672.020, € 12.960 in 2018
en € 19.440 in 2019;
2. Het financieel risico voor de komende jaren mee te nemen in de risicoparagraaf bij de
begroting 2019;
3. SWS Yn de mande middels bijgevoegde conceptbrief op de hoogte brengen van het
besluit.
Subsidieaanvraag 2017/2018 Concours Hippique :
-de subsidie 2017 vast te stellen op € 2.300;
-de subsidie 2018 te bevoorschotten op € 2.300;
- in te stemmen met bijgevoegde conceptbrief.
Aanvraag Huisvestingsvergunning
- Huisvestingsvergunning te verlenen voor Langestreek 6
Toewijzing doorstroomwoningen. Het college wordt geadviseerd:
- Het voorlopige advies van de woningtoewijzingscommissie over te nemen:
- De commissie gesprekken te laten houden met de potentiële huurders;

Besluit
Besluitenlijst nr. 29 wordt met tekstuele aanpassing
vastgesteld.
Conform advies
Formulering nog checken; overigens conform advies
Conform advies

Conform advies

Conform advies

Conform advies
‘grotendeels’ schrappen.
Overigens conform advies
1

Nr.

Ambt

Voorstel/Advies
Het uiteindelijke advies van de woningtoewijzingscommissie in principe over te
nemen.
Plaatsen hekwerk bij glijbaan Zwembad
Het college van B&W besluit:
-tot het plaatsen van een hekwerk rondom de waterglijbaan;
de
-de kredietoverschrijding op de glijbaan van totaal € 4.990 te melden in de 2 turap 2018 en
de extra structurele kapitaallast van € 270 te verwerken in de begroting 2019.
Onttrekkingsvergunning / Afwijken bestemmingsplan
Geadviseerd wordt om:
1. Aanvragen om een vergunning als bedoeld in artikel 14 van de
Huisvestingsverordening Schiermonnikoog 2015 en verzoeken tot afwijking van het
Bestemmingsplan Schiermonnikoog – Dorp in verband met het onttrekken van
woonruimte (i.c. de bestemming “wonen”) ten behoeve van recreatief gebruik met
ingang van heden aan te houden;
2. In het kader van de herziening van het Bestemmingsplan Dorp nieuw beleid te
ontwikkelen met betrekking tot permanent wonen in relatie tot recreatieve verhuur;
3. Het besluit genoemd onder 1 te publiceren in de Officiële Bekendmakingen, website
en gemeentenieuws conform bijgevoegd besluit.
De burgemeester heeft besloten een evenementenvergunning te verlenen voor het
strandfeest LF 2018
- Ter kennisgeving aan te nemen
De burgemeester heeft besloten een tijdelijke ontheffing te verlenen ex art. 35 DHW tot het
schenken van licht alcoholische dranken tijdens het strandfeest LF 2018
- Ter kennisgeving aan te nemen

Besluit

-

10.

PH

11.

AB

12.

LB

13.

LB

14.
15.
16.

LV
PH

17.
18.
19.

Omgevingsaanvraag 2018.0039, tijdelijk podium, Badweg 145
Uitvoering onderhoud gemeentelijke gebouwen 2018;
- Het schilderwerk voor het gebouw jachthaven en de aula te gunnen aan Nutma
Schilders Ternaard.
- Het schilderwerk voor het gemeentehuis, de woningen aan de Reddingsweg 2 en 3
en de basisschool opnieuw voor inschrijving openstellen.

Conform advies

Conform advies

Wijzen op rook- en stookverbod
Overigens conform advies
Conform advies

Conform advies
Conform advies

Rondvraag
Uitnodigingen / vertegenwoordiging

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders, d.d. 31 juli 2018.
De loco-secretaris,

De burgemeester,

(H. Op den Buysch)

(I. van Gent)
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