Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders, d.d. 30 oktober 2018, nr. 44
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. 43 d.d. 23 oktober 2018

2.

LV

3.

LV

4.

CH

5.

LV

6.

EA

7.

LV

8.

EA

9.

EA

10.

EA

Omgevingsaanvraag 2018.0069, vervangen dak, Elimpad 2
voorwaarde te verbinden omtrent uitgestelde gegevens verstrekking,
de vergunning te verlenen
Omgevingsaanvraag 2018.0062, verbouw Tjattel aanbrengen windscherm, Langestreek 94
- voorwaarde te verbinden omtrent uitgestelde gegevens verstrekking,
- de vergunning te verlenen
Geadviseerd wordt om:
- In te stemmen met het aftreden van een van de leden van de
woningtoewijzingscommissie;
- In te stemmen met de benoeming van een nieuw lid voor de
woningtoewijzingscommissie
Omgevingsaanvraag 2018.0064, Dakkapellen, M.J. Tuintelerstraat 1
- De beslistermijn met 6 weken te verlenen
Eindafrekening toneelverlichting dorpshuis:
1. Kennis te nemen van de eindrapportage van Stichting Dorpshuis voor kennisgeving aan te
nemen en de cofinanciering voor het project ‘Toneelverlichting’ vast te stellen op € 6.000;
2. Het resterende bedrag van € 1.200,- overmaken aan Stichting Dorpshuis;
3. Stichting Dorpshuis op de hoogte stellen van het besluit middels bijgevoegde conceptbrief.
Omgevingsaanvraag 2018.0074, berging. Langestreek 23
de vergunning te verlenen
Inventarisatie t.b.v. jeugdprogrammering 2018-2019 jeugd 12-18 jaar:
Voor kennisgeving aannemen/instemmen met de vervolgstappen.
Jaarverslag 2017 Yn de mande:
-het jaarverslag 2017 voor kennisgeving aan te nemen
-het jaarverslag met bijlagen te plaatsen op de Lijst van ingekomen Stukken van de
eerstvolgende raadsvergadering
e
Memo tussentijdse rapportage 1 halfjaar 2018 mobiliteitsbureau:
Voor kennisgeving aannemen.

Besluit
Besluitenlijst nr. 43 wordt met twee tekstuele aanpassingen
vastgesteld.
Conform advies
Conform advies
Conform advies

Conform advies
Conform advies

Conform advies
Toevoegen mogelijkheid rugbytraining op trainingsveld
Monnik bij de vervolgstappen op korte termijn; overigens
conform advies.
Conform advies

Conform advies
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Nr.
11.
12.

Ambt
Voorstel/Advies
WSV Berichten ENECO aan aandeelhouders:
De brieven van ENECO voor kennisgeving aan te nemen en- deels- onder geheimhoudingte delen met de raad.
WSV Regionale vertegenwoordiging in Aandeelhouderscommissie-B ENECO:
In te stemmen met de vertegenwoordiging van de regionale aandeelhouders in de
bestuurlijke Aandeelhouderscommissie-B van ENECO per 1-1-2019 door wethouder H.
Bruining van de gemeente Achtkarspelen.

Besluit
Conform advies
Conform advies

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders, d.d. 6 november 2018.
De secretaris,

De burgemeester,

(P.G. Küppers)

(I. van Gent)
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