Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders, d.d. 31 juli 2018, nr. 31
Aanwezig:

Afwezig :

Burgemeester I. van Gent
Wethouder J. Hagen
Wethouder E. Gerbrands
Loco-secretaris H. Op den Buysch
P. Küppers

Nr.
1.

Ambt
Voorstel/Advies
Secr. Besluitenlijst B&W nr. 30 d.d. 24 juli 2018

Besluit
Besluitenlijst nr. 30 vast te stellen.

2.

AB

Conform advies

3.

AB

4.
5.

WSV
fin
LV

6.

LV

7.

LV

8.

LB

9.

TJ

Definitief advies planschade Reeweg 13. Het college wordt geadviseerd:
 Onder overneming van het advies van SAOZ het verzoek om tegemoetkoming in
planschade toe te kennen;
 Aanvrager een tegemoetkoming ad € 2.000 toe te kennen, vermeerderd met de
wettelijke rente vanaf 16 mei 2017 (i.c. de dag dat het besluit onherroepelijk is
geworden);
 Aanvrager het betaalde recht van €300,00 terug te betalen;
 De tegemoetkoming in de planschade, vermeerderd met de wettelijke rente in
rekening te brengen bij de initiatiefnemers van het bouwplan.
Definitief advies planschade Burg. Van den Bergstraat 9. Het college wordt geadviseerd:
 Onder overneming van het advies van SAOZ het verzoek om tegemoetkoming in
planschade toe te kennen;
 Aanvrager een tegemoetkoming ad € 3.550,00 toe te kennen, vermeerderd met de
wettelijke rente vanaf 29 mei 2017 (i.c. de dag van ontvangst van de aanvraag om
planschade);
 Aanvrager het betaalde recht van €300,00 terug te betalen;
 De tegemoetkoming in de planschade, vermeerderd met de wettelijke rente in
rekening te brengen bij de initiatiefnemers van het bouwplan.
Overzicht openstaande vorderingen
bijgaand debiteurenoverzicht voor kennisgeving aan nemen.
Omgevingsaanvraag 2018.0047, wijziging op verleende vergunning, Tjebbeglop 4
- de beslistermijn met 6 weken te verlengen
Omgevingsaanvraag 2018.0052, verbouw recreatiewoning, Elimpad 12
- voorwaarde te verbinden omtrent uitgestelde gegevens verstrekking,
- de vergunning te verlenen.
Omgevingsaanvraag 2018.0040, dakkapel, Middenstreek 16
- de beslistermijn met 6 weken te verlengen
Klacht duivenoverlast
- Reactie richting de indiener van de klacht middels (concept) brief
- De beheerder van het appartement laten weten welke maatregelen er genomen
kunnen (en dienen) te worden om overlast door duiven tegen te gaan
Verslag verantwoording archief- en informatiebeheer

Conform advies

Conform advies
Conform advies
Algemeen: Ambtelijk kijken naar ondubbelzinnigheid in
formulering bij omgevingsaanvragen
Overigens conform advies
Conform advies
Conform advies

De heer Jongsma uitnodigen voor gesprek met collegeleden
1

Nr.

Ambt
-

10.
11.

AB

12.

EA

13.
14.

Voorstel/Advies
Besluit
In te stemmen met het verslag en het verbeterplan
Overigens conform advies
Het verslag met bijbehorende stukken in het kader van het IBT toe te zenden aan de
provinciale toezichthouder
De stukken ter instemming van de raad te plaatsen op de LIS van de raad in
september.

Jaarverslagen Handhaving 2017 en planning 2018
Conform advies
Geadviseerd wordt om:
1. In te stemmen met de jaarverslagen 2017 m.b.t. Omgevingsrecht / Wabo 2017 en
Ruimtelijke Ordening 2017 (handhaving);
2. In te stemmen met de planning 2018 m.b.t. . Omgevingsrecht / Wabo en Ruimtelijke
Ordening (handhaving);
3. De raad over het bovenstaande te informeren.
4. De provincie Fryslan in het kader van het Inter Bestuurlijk Toezicht hierover te
informeren middels bijgevoegde brief.
Kort verslag overleg zwembad:
Conform advies
- Voor kennisgeving aannemen/instemmen met de gemaakte afspraken.
Rondvraag
Uitnodigingen / vertegenwoordiging

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders, d.d. 7 augustus 2018.
De secretaris,
(H. Op den Buysch)

De burgemeester,
(I. van Gent)
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