Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders, d.d. 22 januari 2019, nr. 3
Aanwezig:

Afwezig
Nr.
1.

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

2.

Ambt
Voorstel/Advies
Secr. Besluitenlijst B&W nr. 1 d.d. 3 januari 2019
Besluitenlijst B&W nr. 2 d.d. 10 januari 2019
Aanzegging ivm ontbrekende vergunning brandveilig gebruik
LB

3.

LV

4.

CJB

5.

CH

6.
7.

CH
PH

Jaarlijkse subsidiebijdrage Fairtrade Campagne

8.

AB

Advies commissie Bezwaarschriften inz. Preventieve bouwstop Martjeland 3

- Advies de brief te verzenden

Omgevingsaanvraag 2018.0109 Reeweg 19
- de vergunning te verlenen
Plan van aanpak kwaliteitsbehoud en -verbetering van de recreatieve fietspaden.
 In te stemmen met het plan van aanpak, waarbij Natuurmonumenten de
kartrekkersrol gaat vervullen in de verdere uitwerking van het plan;
 Het plan via het Dagelijks Bestuur van de Waddeneilanden op 31 januari as. te laten
aanbieden aan de Friese gedeputeerden.
Geadviseerd wordt om:
- Op basis van aangeleverde gegevens aanvrager geen doorstroomwoning toe te
wijzen;
- Aanvragers door middel van bijgesloten conceptbrief te informeren.

Verzoek wijzigen voorwaarde vergunning 2018.0032
- akkoord met verzoek onder genoemde voorwaarden
Geadviseerd wordt om:
1. Kennis te nemen van het advies van de commissie Bezwaarschriften d.d. 2 januari 2019 inzake
het opleggen van een preventieve bouwstop met dwangsom Martjeland 3;
2. Het advies van de commissie Bezwaarschriften d.d. 2 januari 2019 over te nemen en het
bezwaarschrift gegrond te verklaren;
3. Te besluiten om geen preventieve bouwstop met dwangsom op te leggen.
4. In te stemmen met bijgevoegde brief aan bezwaarmaker.
5. Te overwegen om in gesprek te gaan met de omwonenden over de problematiek i.c. de
vergunningverlening m.b.t. Martjeland 3.

Besluit
Besluitenlijst nr. 1 vast te stellen.
Besluitenlijst nr. 2 vast te stellen
Alvorens brief verzenden eerst check of aanvraag binnen is;
overigens conform advies
Conform advies
Nadere motivering t.a.v. het onderdeel ‘geen schelpen paden’
en de zeggenschap van de gemeente. Aanpassing
tijdsproces; aanbieding via DB aan gedeputeerde vindt later
plaats; overigens conform advies.
Alvorens brief verzenden eerst een gesprek met aanvrager
waarin onder andere besluit nader wordt toegelicht; overigens
conform advies.
Conform advies
Aangehouden; mevrouw Carrette uitnodigen voor nadere
toelichting op haar verzoek.
Burgemeester en wethouder Gerbrands gaan namens college
in gesprek met de omwonenden; overigens conform advies.
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Nr.
9.
10.

Ambt
PZ
Personele zaken
PK
Bespreken raadsagenda.

Voorstel/Advies

Besluit
Conform advies
Conform advies

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders, d.d. 29 januari 2019.
De secretaris,

De burgemeester,

(P.G. Küppers)

(I. van Gent)
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