Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders, d.d. 27 november 2018, nr. 48
Aanwezig:

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

Afwezig
:
Nr. Ambt
Voorstel/Advies
1.
Secr. Besluitenlijst B&W nr. 47 d.d. 20 november 2018

Besluit
Besluitenlijst nr. 47 wordt vastgesteld.

2.

Conform advies

3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.

LV

Omgevingsaanvraag 2018.0084, erker, Reddingsweg 36
voorwaarde te verbinden omtrent uitgestelde gegevens verstrekking,
de vergunning te verlenen
CH
Geadviseerd wordt om:
1. - Het energieloket oprichten in 2019 (1/1-31/12);
2. - Opdracht te verlenen aan het consortium van drie energieadviseurs van de DDFK
gemeenten;
- De kosten voor 2019 (€20.000) te dekken uit product 6.822.10.7 / 380.990.
LB
DHW controle oktober 2018
- Kennis te nemen van de overzichtsrapportage
- In te stemmen met verzending van bijgevoegde conceptbrieven
LB
Standplaatsvergunningen voor verkoop koffie en thee tijdens OMF festival 2019
Advies: de vergunningen te verlenen
EA
Maatschappelijk werk subsidie 2019:
1. Het aantal uren maatschappelijk werk 2019 te handhaven op 372 uren en de subsidie te
bevoorschotten op € 29.154 en de kosten te dekken uit product 6.662.10.2
Maatschappelijke begeleiding;
2. Stichting Maatschappelijk Werk Fryslân middels bijgevoegde conceptbrief op de hoogte te
stellen.
FV
Verzoek om zienswijze vergunningaanvraag Wet Natuurbescherming Rombus Natuurfilms
voor filmproject ‘dwaalfilm dynamische wadden’ in het Waddengebied.
Advies: instemmen met bijgevoegde conceptzienswijze
EA
Kort verslag overleg sportvereniging Turnlust:
Voor kennisgeving aannemen.
EA
Bibliotheek begroting 2019:
1. De begroting 2019 voor kennisgeving aan te nemen;
2. De subsidie 2019 te bevoorschotten op € 87.130 en te dekken uit de post 6.510.10.6
Bibliotheek voor een bedrag van € 84.260 en uit de post 6.922.15.2 Stelposten voor een
bedrag van € 2.870.
3. Bibliotheek Noord Fryslân middels bijgevoegde conceptbrief op de hoogte te stellen.
WSV Regionale vertegenwoordiging in Aandeelhouderscommissie-B Stedin
fin
In te stemmen met de vertegenwoordiging van de regionale aandeelhouders in de
bestuurlijke Aandeelhouderscommissie-B van Stedin per 01-01-2019 door wethouder H.

Conform advies

Conform advies
Conform advies
Conform advies

Conform advies
Conform advies
Conform advies

Aandacht voor goede en tijdige terugkoppeling; overigens
conform advies.
1

Nr.

Ambt

11.

LV

12.

CJB

13.
14.

AB /
LB
EA

15.

EA

16.

LB

17.

PK

18.
19.

Voorstel/Advies
Bruining van de gemeente Achtkarspelen.
Omgevingsaanvraag 2018.0087 vervangen dakbedekking, Noorderstreek 44
de vergunning te verlenen
Voordracht van de heer J. Otte als lid van het bestuur van de Stichting Jachthaven De Oude
Veerdam
1. In te stemmen met de benoeming van de heer J. Otte als lid van het bestuur van de
Stichting Jachthaven De Oude Veerdam.
Erfafscheiding, illegaal bouwwerk
Advies de aanzeggingsbrief te verzenden
1. In te stemmen met het Teamplan voor Zorg & Welzijn Schiermonnikoog
2018 en 2019;
2. De gemeenteraad te informeren in een bijeenkomst.
Begroting 2019 van Stichting Dier- en Speelweide Schiermonnikoog:
de subsidie 2019 te bevoorschotten op € 25.000;
-aan de subsidiestijging naar € 25.000 de voorwaarden te koppelen dat:
1/ vóór 31 januari 2019 een bijgestelde begroting 2019-2022 wordt aangeleverd die
minimaal structureel sluitend is vanaf de jaarschijf 2022
2/ bij de begroting een toelichting zit op hoe naar de sluitende begroting wordt
toegewerkt.
3/ de meerjarige ontwikkeling van het banksaldo wordt weergegeven op basis van de
meerjarenbegroting én de verwachte investeringen voor de komende jaren;
-het voorstel voor te leggen aan de gemeenteraad middels een nader op te stellen
raadsvoorstel- en besluit.
Brandveilig gebruik Reeweg 11
Advies de aanzeggingsbrief te verzenden
Raadsagenda
- Agenda bespreken
Rondvraag
Uitnodigingen / vertegenwoordiging

Besluit
Conform advies
Conform advies

Conform advies
Aangehouden
Conform advies

Conform advies
Conform advies

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders, d.d. 4 december 2018.
De secretaris,
De burgemeester,
(P.G. Küppers)

(I. van Gent)
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