Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders, d.d. 9 april 2019, nr. 14
Aanwezig:

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

Afwezig

Wethouder E. Gerbrands (vakantie)

Nr.
1.

Ambt
Voorstel/Advies
Secr. Besluitenlijst B&W nr. 13 d.d. 2 april 2019

Besluit
Besluitenlijst nr. 13 wordt vastgesteld

2.

CH

Conform advies

3.

CH

4.

CH

5.

PH

6.

CH

Huisvestingsvergunning Middenstreek 24B
Geadviseerd wordt om:
Aanvrager huisvestingsvergunning te verlenen
Huisvestingsvergunning Pathmosstraat 3
Geadviseerd wordt om:
- Aanvrager huisvestingsvergunning te verlenen
Toewijzing doorstroomwoningen
Geadviseerd wordt om:
- Op basis van aangeleverde gegevens aanvrager geen doorstroomwoning toe te
wijzen;
- Aanvrager door middel van bijgesloten conceptbrief te informeren.
Vervangen overheaddeuren gemeente werkplaats
Het college van B&W besluit:
- opdracht voor uitvoering te verstrekken aan Alsta-Nassau BV voor het vervroegd
vervangen van 6 overheaddeuren in 2019;
- de kosten van € 17.500 te dekken uit de voorziening onderhoud gebouwen, door de
geplande vervanging in 2023 deels naar voren te halen.
Toewijzing doorstroomwoningen
Geadviseerd wordt om:
- Het advies van de woningtoewijzingscommissie over te nemen;
- Doorstroomwoning Langestreek 15B toe te wijzen aan aanvrager;
- Aanvrager hierover te informeren door bijgesloten brief.

7.

EA

Conform advies

8.

LV

Kort verslag gesprek Optisport:
Voor kennisgeving aannemen/instemmen met de gemaakte afspraken.
Omgevingsaanvraag 2019.0012 verbouwen recreatiewoning: Noorderstreek 29
voorwaarde te verbinden omtrent uitgestelde gegevens verstrekking,
de vergunning te verlenen

Conform advies
Aangehouden

Conform advies

Aangehouden

Conform advies

1

9.

LV

10.

CJB

11.

PH

12.

LB

13.

HB

Omgevingsaanvraag 2018.0077, vergroten rec. Woning, Klein Zwitserland 17
de vergunning te verlenen
Leasen van een elektrische strandrolstoel.
1. Vanaf eind april tot eind oktober 2019 een elektrische strandrolstoel voor de
strandovergang Badweg te leasen.
2. Afhankelijk van de opgedane ervaringen na het “seizoen” 2019 een beslissing te
nemen over het al dan niet aanschaffen van één of twee elektrische strandrolstoelen
en dit aan te melden voor subsidie uit het Iepen Mienskipsfûns.
3. De leasekosten van € 3.600 en de kosten van een berging, € 1.120,-- mee te nemen
ste
in de 1 turap 2019 met als voorgestelde dekking de reserve Toerisme.
Schilderwerk gebouwen :
1. Nutma Schilders het buitenschilderwerk aan het gemeentehuis en de woning
Reddingsweg 3 te gunnen;
2. Schier Schilders het buitenschilderwerk aan de woning Reddingsweg 2, OBS, de
gemeentelijke werkplaats en de woning Vuurtorenpad 30 te gunnen.
Afhandeling bezwaarschrift MS Zoë,
Advies:
- In te stemmen met het instellen van een speciale commissie op grond van artikel
7:13 Awb voor de afhandeling van het bezwaarschrift van MSC Germany S.A. & Co.
Kg (hierna MSC), genaamd commissie MSC.
- Akkoord te gaan met de benoeming van de volgende personen voor deze speciale
commissie MCS:
De heer drs. J.C. Bekius als voorzitter
Mevrouw mr. J. Wiersma-Veenhoven als lid
De heer mr. J.R. Bügel als lid
Mevrouw mr. J. Faber als lid;
- Akkoord te gaan met de aanwijzing van de heer mr. E.H. Petersen, voor het
vervullen van de functie als secretaris voor deze speciale commissie MSC
- Akkoord gaan met de vertegenwoordiging van het college door de mevrouw mr. L.
Bos bij de afhandeling van het bezwaar MSC.
huurverhoging gemeentelijke woningen en autoboxen per 1-7-2019
De huren van de woningen en van de 14 autoboxen (zie specificatie) dit jaar per 1 juli 2019
verhogen met 1,6 procent (inflatiecijfer CBS)

Conform advies
Conform advies

Conform advies

Conform advies

Conform advies

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders, d.d. 16 april 2019.
De secretaris,

De burgemeester,

(P.G. Küppers)

(I. van Gent)
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