Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders, d.d. 7 augustus 2018, nr. 32
Aanwezig:

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

Afwezig:

Secretaris P. Küppers

Nr.
1.

Ambt
Voorstel/Advies
Secr. Besluitenlijst B&W nr. 31 d.d. 31 juli 2018

Besluit
Besluitenlijst nr. 31 vast te stellen.

2.

LB

Conform advies

3.

LB

4.

MC

Reclame op de Veerdam
Advies om een brief te sturen aan Taxi Boersma waarin wordt kenbaar gemaakt dat
- het plaatsen van de aanhangwagen/bagagewagen op de veerdam wel is
toegestaan en
- het plaatsen van reclamevlaggen niet en dat dit gestaakt dient te worden.
DHW controle juni 2018
Advies kennis te nemen van de overzichtsrapportage
Benoeming externe buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand (BABS) voor één dag

5.

MC

Benoeming externe buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand (BABS) voor één dag

Conform advies

6.

CS

De commissie uitnodigen voor een gesprek met het college.
Overigens conform advies

7.

EA

8.

LB

9.

LB

10.

LB

Jaarverslag commissie bezwaarschriften
-Kennis te nemen van het jaarverslag van de commissie bezwaarschriften over het
jaar 2017 en dit jaarverslag vervolgens ter kennisname voorleggen aan de raad
Kort verslag gesprek bibliotheek:
Voor kennisgeving aannemen/instemmen met de gemaakte afspraken.
De burgemeester heeft besloten een evenementenvergunning te verlenen aan Lytje
Willem voor ringsteken in het dorpscentrum op 14 augustus 2018 van 20.00 tot
23.00 uur.
- Advies kennis te nemen van de verleende vergunning
De burgemeester heeft besloten een evenementenvergunning te verlenen voor een
Yoga Festival van 14 tot en met 16 september 2018
- Advies kennis te nemen van de verleende vergunning
Ontheffing van de geluidsnormen voor optredens door een live-muziekband op 9, 10
en 12 augustus op locaties Tox Bar, De Marlijn en Wantij.
- Advies de ontheffing te verlenen

11.
12.

AB

Vestiging klooster
Geadviseerd wordt om:
 Planologisch (bestemmingsplan)
1. In principe in te stemmen met het wijzigen van de bestemming “horeca” in
“klooster”

Conform advies

Conform advies
Conform advies

Conform advies
Conform advies

Conform advies
Conform advies

1

Nr.

Ambt

13.

AB

Voorstel/Advies
 Privaatrechtelijk (erfpacht)
2. in principe in te stemmen met de vestiging van een klooster in herberg
Rijsbergen te Schiermonnikoog en daarmee toestemming te geven voor
eigendomsoverdracht van het pand conform artikel 11 lid 4a van de
erfpachtovereenkomst;
3. In principe de erfpachtovereenkomst voor wat betreft de bestemming aan te
passen aan de nieuwe bestemming als bedoeld onder 1;
4. In principe de erfpachtovereenkomst verder ongewijzigd door te laten lopen
qua looptijd (tot 30 september 2027) en qua canon ( i.c. € 3.000,-- jaarlijks tot
einde looptijd van de erfpachtovereenkomst) ;
5. geen recht van eerste koop te verstrekken;
 Voorbehoud
6. De principe besluiten genoemd onder 1 t/m 4 zijn onder het voorbehoud dat
de gemeenteraad zich hiermee kan verenigen;
 Voorstel aan de raad
7. De gemeenteraad te verzoeken om haar opmerkingen en zienswijzen
kenbaar te maken middels bijgevoegd voorstel aan de gemeenteraad.
Advies commissie Bezwaarschriften inz. Omgevingsvergunning Nieuwestreek 1

Besluit

Conform advies

Geadviseerd wordt om
1. kennis te nemen van het advies van de commissie bezwaarschriften d.d. 9 juli 2018;
2. het advies van de commissie Bezwaarschriften d.d. 9 juli 2018 over te nemen;
3. het bezwaarschrift van Pietersma & Spoelstra namens mevrouw Soepboer- Broekstra
ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten.
4. in te stemmen met bijgevoegde brieven aan bezwaarmaker en vergunninghouder

14.
15.
16.
17.
18.

AB
LB

De burgemeester heeft besloten een evenementenvergunning te verlenen aan
Circus Salto voor het geven van optredens van 14 tot en met 17 augustus 2018
- Kennis te nemen van de verleende vergunning

Zin aan brief toevoegen over indieningstermijn en gewijzigde
voorwaarden locatie opnemen.
Overigens conform advies

Rondvraag
Uitnodigingen / vertegenwoordiging

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders, d.d. 14 augustus 2018.
De secretaris,

De burgemeester,

(P.G. Küppers)

(I. van Gent)

2

