Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders, d.d. 11 september 2018, nr. 37
Aanwezig:

Afwezig

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

Nr.
1.

Ambt
Voorstel/Advies
Secr. Besluitenlijst B&W nr. 36 d.d. 4 september 2018

Besluit
Besluitenlijst nr. 36 wordt vastgesteld

2.

EA

Conform advies

3.

EA

4.

PH

5.

LV

6.

LB

7.

LB

8.

PH

9.

LB

Convenant Méér Muziek in de Klas Lokaal Fryslân:
1. Aan te sluiten bij de partijen die het convenant Méér Muziek in de Klas Lokaal Fryslân
ondertekenen en gezamenlijk tot afspraken te komen om goed muziekonderwijs te
realiseren, zowel binnen-als buitenschools.
2. Het actieplan Méér Muziek in de Klas Lokaal Fryslân van Friese gemeenten en provincie
Fryslân te onderschrijven;
3. De Burgemeester te mandateren om het convenant Méér Muziek in de Klas Lokaal
Fryslân namens het college te ondertekenen.
Exploitatie kinderdagverblijf:
1. Het advies van de GGD wordt overgenomen en er wordt besloten tot instemming van de
exploitatie van Peutergroep It Lytjhus als kinderdagverblijf;
2. Aan Stichting Kinderopvang Friesland wordt bericht middels bijgevoegde conceptbrief.
Verzoek tot ontheffing voor personeelshuisvesting Middenstreek 12B.
- het college verleent de ontheffing voor personeelshuisvesting
Omgevingsaanvraag 2018.0055 dakkapel achterzijde woning, Langestreek 7
- voorwaarde te verbinden omtrent uitgestelde gegevens verstrekking,
- de vergunning te verlenen,
Bezwaar DHW boetebesluit Vrouwe Jakoba
- Kennis te nemen van het advies van de commissie bezwaarschriften d.d. 13 juli 2018
- Het bezwaar d.d. 8 juni 2018 ongegrond te verklaren
Bezwaar evenementenvergunning Kallemooi 2018
- Kennis te nemen van het advies van de commissie bezwaarschriften d.d. 13 juli 2018
- Het bezwaar d.d. 17 mei 2018 ongegrond te verklaren
Uitbreiden fietsenstalling veerdam.
Het college van B&W besluit:
-voorbereiding treffen voor uitbreiding fietsenstalling voor een bedrag van € 5.000;
- vervolgens opdracht verstrekken voor levering en plaatsing;
de
-in de 2 turap 2018 de investering mee nemen.
Besluit Gehandicaptenparkeerplaats Willemshof 11 B
- De aanvraag toe te wijzen

Conform advies

Conform advies
Conform advies
Conform advies
Conform advies
Conform advies

Conform advies
1

Nr.
10.

Ambt
Voorstel/Advies
LB
Notitie Parkeren voor gehandicapten
Conform advies
Advies:
- Beleidsregels te formuleren waarmee een aanvraag GPP volgens strikte(re) normen
beoordeeld kan worden
- Met DDFK in gesprek te gaan (ambtelijk) om de procedure voor toekenning van een
GPK onder de loep te nemen, met name de vraag wat de medische keuring inhoudt
- In de legesverordening 2019 een bepaling op te nemen om de aanleg van een GPP
kostendekkend te maken

Besluit

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders, d.d. 18 september 2018.
De secretaris,

De loco-burgemeester,

(P.G. Küppers)

(J. Hagen)
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