Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders, d.d. 28 augustus 2018, nr. 35
Aanwezig:

Afwezig

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

Nr.
1.

Ambt
Voorstel/Advies
Secr. Besluitenlijst B&W nr. 34 d.d. 21 augustus 2018

Besluit
Besluitenlijst nr. 34 wordt vastgesteld

2.
3.
4.

MdB
MdB
LB

5.

LB

6.

LB

Conform advies
Conform advies
Check op formulering zoals opgenomen in APV en alvorens
brief versturen betrokkene informeren; overigens conform
advies
Aangehouden; kan iedereen voor zo’n toestemming in
aanmerking komen.
PS: Wethouder Hagen heeft niet deelgenomen aan
bespreking en besluitvorming van dit onderwerp.
Conform advies

7.

LB

8.

LB

9.

LB

10.

LB

11.

PH

12.

LB

13.

LB

14.

LB

Paal 3 aan te wijzen als trouwlocatie voor één dag, te weten 8 september 2018
Vakantiehuis Tjipke aan te wijzen als trouwlocatie voor één dag, te weten 8 september 2018
Paardenmest
- Brief sturen (reminder) m.b.t. de opruimplicht aan de bedrijven en organisaties die zich
op Schiermonnikoog met paarden bezighouden
Evaluatie Parnassia, Trouwen op het Noordzee strand
- Toestemming te verlengen met drie jaar
Voorstelling De Potvis 7 en 8 september
- Advies ontheffing van de geluidsnormen te verlenen
De burgemeester heeft besloten een evenementenvergunning te verlenen voor de
Kelnerrace 2018 op 16 september 2018.
- Ter kennisgeving aan te nemen
Verruimde strandontheffing
- De strandontheffing te verlenen
- De gevraagde verruiming van de tijden en rijgebied niet toe te staan
Controle brandveilig gebruik Noderstraun
- Advies de conceptbrief te verzenden
Controle brandveilig gebruik Zandt aan Zee
- Advies de conceptbrief te verzenden
Jaarverslag 2017 Welstandscommissie.
- verslag wordt ter kennisgeving aangenomen.
APV wijziging, toevoeging van een verbod op het gebruik van wensballonnen
- Advies bijgaand voorstel bij de gemeenteraad in te dienen
Hercontrole brandveilig gebruik De Oorsprong
- Advies de brief te verzenden
Wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Fryslan (GR VRF)
- de raad te vragen om in te stemmen met vaststelling van het wijzigingsbesluit GR VRF
door het college

Conform advies
Conform advies
Conform advies
Conform advies
Voor kennisgeving naar gemeenteraad via LIS; overigens
conform advies
Conform advies
Conform advies
Conform advies
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Nr.

Ambt

15.

PK

16.

WV

17.

LV

18.

CH

Voorstel/Advies
- na verkregen toestemming van de raad het wijzigingsbesluit GR VRF (in ongewijzigde
vorm) vast te stellen
Rapport rekenkamercommissie Waddentoets
- Instemmen met; Rapport rekenkamercommissie inzake Waddentoets via LIS
aanbieden aan gemeenteraad
- Reactie Dagelijks Bestuur Wadden op rapport via LIS aanbieden aan gemeenteraad
(besluit B&W d.d. 12 juni 2018)
Financiële stukken de Waddeneilanden
Het college van B&W besluit:
-de jaarrekening 2017, de begrotingswijziging 2018 en de begroting 2019 voor kennisgeving
aan te nemen;
de
-het nadeel over 2017 van € 20.739 te verwerken in de 2 turap 2018;
de
-het nadeel over 2018 van € 14.402 te verwerken in de 2 turap 2018;
-de extra structurele bijdrage van € 10.995 te verwerken in de begroting 2019;
-de financiële stukken te plaatsen op de Lijst van Ingekomen Stukken
-de brief van de voorzitter van het Dagelijks Bestuur om alsnog zienswijze in te dienen te
plaatsen op de lijst van Ingekomen Stukken.
-in de raadsvergadering van september de raad mondeling te informeren over de
belangrijkste financiële effecten over de jaren 2017 en verder.
Omgevingsaanvraag 2018.0047, wijzigen steenkleur, Tjebbeglop 4 (tekening aangepast)
- de vergunning te verlenen,
Convenant Zero Emissie;
- In te stemmen met het convenant zero emissie Mobiliteit
- Burgmeester van Gent namens de Waddeneilanden het convenant te laten ondertekenen.

Besluit
Conform advies

Conform advies

Conform advies
Aangehouden

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders, d.d. 4 september 2018.
De secretaris,

De burgemeester,

(P.G. Küppers)

(I. van Gent)
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