Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders, d.d. 21 augustus 2018, nr. 34
Aanwezig:

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

Afwezig

:

Nr.
1.

Ambt
Voorstel/Advies
Secr. Besluitenlijst B&W nr. 33 d.d. 14 augustus 2018

Besluit
Besluitenlijst nr. 33 wordt vastgesteld.

2.

CJB

Aangehouden; contact opnemen met collega-eilanden en
nader overleg hierover tussen Wethouder Hagen, de heer
Boer en mevr. Op den Buysch.

3.

LB

4.

LB

5.

LB

6.

LB

7.

LB

8.

Plan van aanpak Kwaliteitsbehoud en -verbetering van de recreatieve fietspaden.
1. Plan van aanpak voor kennisgeving aan te nemen.
2. Na behandeling door de Directieraad en het Dagelijks Bestuur van het
Samenwerkingsverband, het plan door de gezamenlijke Waddeneilanden te laten
uitwerken.
3. In de uitwerking van het plan hoge prioriteit aan de financiële dekking (Waddenfonds,
Provincie, Natuurmonumenten, e.d.), te geven.
4. Natuurmonumenten, als beheerder van het grootste gedeelte van de fietspaden, een
belangrijke rol te geven in de verdere uitwerking van de plannen.
De burgemeester heeft besloten een evenementenvergunning te verlenen voor de avond-4daagse van 10 t/m 13 september 2018
- Ter kennisgeving aan te nemen
Controle brandveiligheid Spar Brunekreef
- Brief met verbeterpunt verzenden
Verslag van evaluatie horeca convenant 24 april 2018
- Ter kennisgeving aan te nemen
- Ter kennisgeving toezenden aan de gemeenteraad
- Ter kennisgeving en naleving actiepunten toezenden aan convenantpartners
Her-controle brandveiligheid Kooiplaats
- Brief met bevindingen verzenden
De burgemeester heeft besloten een evenementenvergunning te verlenen aan Hotel Brasserie
Om de Noord ten behoeve van een besloten feest met gebruik van gemeentegrond
- Ter kennisgeving aan te nemen
Uitnodigingen / vertegenwoordiging

Conform advies
Conform advies
Nog directere link leggen naar horeca-convenant; overigens
conform advies
Conform advies
Conform advies

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders, d.d. 28 augustus 2018.
De secretaris,

De burgemeester,

(P.G. Küppers)

(I. van Gent)
1

