Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders, d.d. 5 februari 2019, nr. 5
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. 4 d.d. 29 januari 2019

Besluit
Besluitenlijst nr. 4 wordt vastgesteld

2.

CH

Conform advies

3.

CH

4.

CJB

5.

CJB

6.

CJB

Geadviseerd wordt om:
1. De gemeente Schiermonnikoog aan te melden bij VNG als GlobalGoals gemeente;
2. Een analyse te laten uitvoeren van de nulmeting www.waarstaatjegemeente.nl;
3. De raad verzoeken in te stemmen met de titel GlobalGoals gemeente.
Geadviseerd wordt om:
1. De drie ambities van vereniging Circulair Friesland te onderschrijven, te weten:
- minimaal 10% circulair in te kopen in 2020;
- alleen nog circulair straatmeubilair te plaatsen;
- alleen nog voertuigen aan te schaffen die niet op fossiele brandstoffen rijden;
2. Instemmen met ondertekening van het Ambitiedocument door Fred Veenstra namens
de Vereniging van Friese Gemeenten (VFG).
Boomonderzoek Iep in de Willemshof.
1. Voor kennisgeving aan te nemen.
2. Resultaat van het onderzoek publiceren in de nieuwsbrief.
Aanvraag kapvergunning gemeentegrond Langestreek West.
- omgevingsvergunning te verlenen voor de kap van drie elzen en twee esdoorns aan de
Langestreek Westzijde (bomen zijn gevaarlijk en belemmeren de groei van de
overige bomen en beplanting).
Onderwerp: Tankinspectie en aanpassing benzinestation (invoering duurzame vormen van
brandstof).
De raad het volgende voor te stellen:
1. Verplichte tankinspectie laten uitvoeren voor een bedrag van € 13.750 en deze
kosten te dekken uit de algemene reserve;
2. Benzinestation laten aanpassen voor de levering van klimaat neutrale diesel,
klimaat neutrale benzine en 100% klimaat neutrale eco diesel, voor een bedrag van
€ 18.500 met een afschrijvingstermijn van 10 jaar en de jaarlijkse rente- en
afschrijvingslasten hiervan van € 2.050 per jaar mee te nemen in de begroting 2020
e.v.;

Conform advies

Communicatie via nieuwsbrief (inclusief publicatie onderzoek);
overigens conform onderzoek.
Conform advies

Conform advies

1

Nr.

7.
8.
9.

Ambt

Voorstel/Advies
3. Materieel van de gemeentelijke buitendienst (apparatuur, bedrijfsauto’s) laten
lopen/rijden op 100% klimaat neutrale eco diesel;
4. De meerkosten van € 2.940 per jaar voor brandstof voor materieel van de
buitendienst in de jaren 2019 t/m 2023 ten laste te brengen van de reserve
duurzaamheid en vanaf 2024 ten laste te brengen van het begrotingssaldo;
de
5. De financiële consequenties verwerken in de 4 begrotingswijziging 2019.
LB/C Verzamelontheffing voertuigen demonstratiedag fossielvrij rijden 7 februari 2019
H
- Advies de verzamelontheffing te verlenen
LB/AB Illegale bebouwing, erfafscheiding Langestreek om de Noord 38
- Advies de brief te verzenden
LB
Vergunning gevelreclame Langestreek 94
- Advies de vergunning te verlenen

Besluit

Conform advies
Conform advies
Conform advies

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders, d.d. 12 februari 2019.
De secretaris,

De burgemeester,

(P.G. Küppers)

(I. van Gent)
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