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Aanwezig:

Afwezig

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

Nr.
1.

Ambt
Voorstel/Advies
Secr. Besluitenlijst B&W nr. 35 d.d. 28 augustus 2018

2.
3.

PZ
EA

4.

EA

5.

EA

6.

EA

7.

EA

In te stemmen met het werkproces inhuur extern personeel
Jaarrekening 2017 Stichting Dier- en Speelweide Schiermonnikoog:
-de subsidie 2017 vast te stellen op € 20.000;
-in te stemmen met bijgevoegde conceptbrief.
Begroting 2019 OPUS 3:
-de begroting 2019 voor kennisgeving aan te nemen;
-de subsidie 2019 te bevoorschotten op € 31.586 en dit bedrag te verwerken in de begroting
2019;
-in te stemmen met bijgevoegde conceptbrief.
Begroting 2019 van het Bezoekerscentrum:
-af te wijken van artikel 5 van de subsidieverordening en de subsidie 2019 te bevoorschotten
op € 30.000;
-in te stemmen met de bijgevoegde conceptbrief.
Jaarrekening 2017 Dorpshuis:
-de jaarrekening 2017 voor kennisgeving aan te nemen;
-de subsidie voor 2017 vast te stellen op € 43.000;
-in te stemmen met bijgevoegde conceptbrief.
Borging en financiering PvA Personen met verward gedrag:
In te stemmen met:
1. Het starten van de verkenning naar de structurele borging (bestuurlijk, organisatorisch en
financieel), vanaf 2020, van de gemeentelijke inzet bij aanpak Personen met Verward
Gedrag bij GGD Fryslân als onderdeel van de Veiligheidsregio Fryslân;

Besluit
Besluitenlijst nr. 35 wordt met de volgende aanpassingen
vastgesteld;
- steun namens college voor de kilometerpalen langs
het strand.
- Besluit t.a.v. de Financiële stukken Waddeneilanden
als volgt aan te passen; deze stukken niet via de LIS
aanbieden aan gemeenteraad maar middels
raadsvoorstel waarin wordt geadviseerd de stukken
voor kennisgeving aan te nemen en wat betreft de
Begroting 2019 te adviseren geen zienswijze in te
dienen.
Conform advies
Conform advies
Conform advies

Conform advies

Conform advies

Conform advies

1

Nr.

Ambt

Voorstel/Advies
2. De éénmalige bijdrage van de gemeente Schiermonnikoog van € 171 in 2018 aan de drie
pilotprojecten en de wijze van financiering;
3. Het opnemen in de gemeentelijke begroting 2019 (in de breedste zin van het woord) van
het bedrag van € 1.039 voor het continueren van de aanpak voor Personen met Verward
Gedrag voor 2019;
4. Het dekken van de kosten voor 2018 en 2019 uit het product 6.670.026 Innovatie- en
transformatiebudget zorg&welzijn.

Besluit

2

8.

CH

9.

EA

10.

LV

11.

AB

12.

AB

13.

LV

14.

CH

15.

AB

Toewijzing doorstroomwoningen
Geadviseerd wordt om:
1. Op basis van aangeleverde gegevens aanvragers geen doorstroomwoning toe te wijzen;
2. Aanvragers door middel van bijgesloten conceptbrief te informeren.
Subsidieaanvraag 2019 van ’t Heer en Feer:
-de begroting 2019 voor kennisgeving aan te nemen;
-af te wijken van art. 5 van onze subsidieverordening en een subsidie te verlenen van €
3.500.
Aanvraag omgevingsvergunning Middenstreek 6, legalisatie pergola/ afdak
- Verlengen van de beslistermijn met 6 weken.
Advies commissie Bezwaarschriften inz. Onttrekkingsvergunning Langestreek 124
Geadviseerd wordt om
1. kennis te nemen van het advies van de cie. Bezwaarschriften d.d. 22 juni 2018;
2. het advies van de commissie Bezwaarschriften d.d. 22 juni 2018 over te nemen;
3. het bezwaarschrift van de heer Niezing en het bezwaarschrift van mevrouw K.
Heeren ongegrond te verklaren en het bestreden besluit met de aanvulling van de
motivering in stand te laten.
4. in te stemmen met bijgevoegde brieven aan bezwaarmakers en vergunninghouder.
Handleiding Lytje Huzen
Geadviseerd wordt om:
1. De Handleiding Lytje Húzen Schiermonnikoog in principe vast te stellen.
2. De gemeenteraad te informeren over het (in principe) vaststellen van de handleiding
en de raad uit te nodigen om haar mening over de handleiding te geven conform
bijgevoegd voorstel
Omgevingsaanvraag 2018.0037 geheel veranderen en vergroten recreatiewoning: Rijspolder
62
De beslistermijn te verlengen met 6 weken,
Convenant Zero Emissie
- In te stemmen met het convenant Zero Emissie Mobiliteit
Ontwerp Bestemmingsplan Reeweg 9 (Bezoekerscentrum Het Baken)
Geadviseerd wordt de raad middels bijgevoegd voorstel te informeren over het (ontwerp)
bestemmingsplan Reeweg 9.

Conform advies

Conform advies

Conform advies
Tekstuele aanpassing; overigens conform advies

Conform advies

Conform advies
Aangehouden; tekstuele aanpassing voorgesteld.
Conform advies

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders, d.d. 11 september 2018.
De secretaris,

De loco- burgemeester,

(P.G. Küppers)

( J. Hagen)
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