Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders, d.d. 25 september 2018, nr. 39
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. 38 d.d. 18 september 2018

Besluit
Besluitenlijst nr. 38 wordt vastgesteld.

2.

LV

Conform advies

3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.

Omgevingsaanvraag 2018.0048, pergola/ zonnewering (legalisatie) Middenstreek 6
de omgevingsvergunning te weigeren
LB/AB Illegale overkapping
- de brief met vooraankondiging last onder dwangsom te versturen
FV
Nota Bodembeheer 2018
-De Nota Bodembeheer 2018 vast te stellen en de FUMO hiervan op hoogte te stellen.
-De Nota Bodembeheer 2018 ter kennisname, via de lijst ingekomen stukken, toe te sturen
aan de raad.
FV
Wijziging provinciale wadloopverordening
-Het advies aan het DB van De Waddeneilanden ter informatie aan te nemen.
-In overweging te nemen om burgemeester Van Gent voor te dragen als voorzitter van de
Veiligheidsadviescommissie.
CJB
Aanvraag kapvergunning Sinteblom 11.
Omgevingsvergunning te verlenen voor de kap van een kastanjeboom in de tuin van het
perceel Sinteblom 11.
LB
Aanstellingsbesluit nieuwe toezichthouder / bijzondere opsporingsambtenaar DHW
- De voorgedragen toezichthouder van MB-AL middels bijgaand besluit aan te stellen
als onbezoldigd ambtenaar met opsporingsbevoegdheid vanaf 10 oktober 2018
MC
Benoeming tot Buitgewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand (BABS) Ineke van Gent
PZ
Personeel advies (vertrouwelijk)
PZ
Rechtspositieregeling BABS
Het voorgenomen besluit te nemen om:
In te stemmen met het intrekken van de “Rechtspositieregeling voor de
buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand 2012”
In te stemmen met de “Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van
de burgerlijke stand 2018.
En dit voor te leggen aan het Georganiseerd Overleg.
LB
Aanvraag Buitengewoon Events
- kennis te nemen van het bedrijfsplan
- de ondernemer uit te nodigen voor een gesprek

Conform advies
Conform advies

Conform advies

Conform advies
Conform advies
Conform advies
Conform advies
Aangehouden

Aangehouden

1

Nr.
12.

Ambt
AB
Zendmasten

Voorstel/Advies

Geadviseerd wordt om:
1. In te zetten op een nieuwe, constructief zwaardere C2000 mast aan het Melle Grietjespad in
plaats van een nieuwe mast elders in de gemeente bij te plaatsen;
2. In principe geen financiële bijdrage te leveren aan de nieuwe C2000 mast op het Melle
Grietjespad;
3. Plaatsing van een tijdelijke mast t.b.v. T-Mobile afhankelijk te stellen van een definitieve
overeenstemming over de nieuwe C2000 mast op het Melle Grietjespas;
4. De tijdelijke mast t.b.v. T-Mobile bij voorkeur te plaatsen op het Melle Grietjespad.

13.

BJB/
WV/
HodB

14.

WSV
fin

15.

Aanvraag tot subsidievaststelling project Herstructurering seniorencomplex De Riich
Schiermonnikoog
- Kennis te nemen van de eindafrekening en de bijbehorende stukken
- De vaststellingsaanvraag in te dienen bij de provincie
2de turap 2018
-de 2de tussentijdse rapportage 2018 goed te keuren;
-de rapportage incl. resultaatsbestemming van € 13.860 nadeel over 2018 aan de raad ter
goedkeuring voor te leggen
Convenant Zero Emissie Mobiliteit

Besluit
Tekstuele aanpassingen doorvoeren, betrokkene informeren
over stand van zaken, tijdelijke optie bespreken met de heer
Van Langen; overigens conform advies

Conform advies

Aangehouden

Wijzigingen m.b.t. andere emissie verminderende
brandstoffen worden opgenomen; overigens conform advies.

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders, d.d. 2 oktober 2018.
De secretaris,

De burgemeester,

(P.G. Küppers)

(I. van Gent)
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