Besluitenlijst College B & W vergadering
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Toelichting

1

04-06-2019
9:00 - 12:00
Burgemeesterskamer
I. van Gent

Besluitenlijst B en W vorige vergadering
Besluit
Conform advies

2

Paardenroutekaart
Advies:
1. De paardenroutes op Schiermonnikoog het karakter van een gedragscode te laten
houden
2. Kennis te nemen van route 1 tot en met 6 en hierover het volgende te besluiten:
a. Route 1 en 2 op te nemen op een nieuwe paardenroutekaart.
b. Route 3 op te nemen op een nieuwe paardenroutekaart en de route Noorderstreek
en begin Badweg op de kaart op te nemen als route die alleen gebruikt mag worden
indien noodzakelijk.
c. Route 4 op te nemen op een nieuwe paardenroutekaart en de route Pr.
Bernhardweg op de routekaart op te nemen als route die alleen gebruikt mag worden
indien noodzakelijk.
d. Route 5 op te nemen op een nieuwe paardenroutekaart met de vermelding dat
ruiters dit pad alleen buiten het broedseizoen (15 april – 15 juli) mogen gebruiken.
e. Route 6 niet op te nemen op een nieuwe paardenroutekaart, maar hierover apart
afspraken te maken.
f. Routes in de dorpskern op een nieuwe paardenroutekaart op te nemen als route die
alleen gebruikt mag worden indien noodzakelijk.
3. Een nieuwe paardenroutekaart met de routes zoals in bijlage 2 en regels zoals in
bijlage 7 te laten vormgeven en deze te verspreiden als folder (dubbelgevouwen A4) én
als pdf-kaart op de website;
4. De kosten van € 500 worden gedekt binnen product 6.140.10.1 Openbare orde en
veiligheid.

Besluit
Conform advies
3

Omgevingsaanvraag 2019.0031 Langestreek 94 berging op overtuin
Advies:
- de vergunning te verlenen,
- voorwaarden te verbinden met verplichting ontwerp en uitvoering inrichting overtuin
- Voorwaarde op te nemen om de materialen te bemonsteren.
Besluit
Aangehouden; eerst vergadering gemeenteraad 18 juni afwachten m.b.t.
uitgangspunten bestemmingsplan dorp

4

Jaarverslag Leerplicht 2017-2018
Advies:
1. Kennis nemen van het jaarverslag leerplichtbeleid schooljaar 2017-2018
2. Het jaarverslag ter kennisgeving aanbieden aan de gemeenteraad.
Besluit
Conform besluit

5

Onderzoek logeervoorziening MCL
Advies:
1. Kennis te nemen van de tussenrapportage ‘Een logeervoorziening bij het MCL’ van
Partoer;
2. In te stemmen met de vervolgopdracht van Partoer;
3. De kosten van € 1.750 voor het onderzoek ten laste brengen van de post
‘Gebiedsteam, informatie en advies’.

Besluit
College wenst concrete adviezen als resultaat vervolgopdracht; overigens conform
advies.
6

Vaststelling (IBT) Verslag verantwoording archief- en informatiebeheer
Schiermonnikoog 2018
Advies:
- In te stemmen met het verslag en het verbeterplan;
- Het verslag met bijbehorende stukken in het kader van het IBT toe te zenden aan de
provinciale toezichthouder ;
- De stukken ter instemming van de raad te plaatsen op de LIS van de raad in

Besluit
Aangehouden
7

Huisvestingsverordening 2019
Advies:
- Huisvestingsverordening 2019 aan te bieden aan de raad voor vaststelling in de
raadsvergadering van 18 juni.

Besluit
Data bestuurlijk vervolgproces opnemen; overigens conform advies
8

Jaarrekening 2018 en begroting 2020 De Waddeneilanden
Advies:
Het college van B&W besluit:
De raad voor te stellen om:
1. De jaarrekening 2018 van De Waddeneilanden voor kennisgeving aan te nemen.
2. In stemmen met de begroting 2020 van De Waddeneilanden.
3. Geen zienswijze indienen op de begroting 2020 van De Waddeneilanden.

Besluit
Conform advies
9

Jaarrekening 2018 en begroting 2020 Hûs en Hiem
Advies:
Het college van B&W besluit:
-De raad voor te stellen om:
1. Het jaarverslag 2018 van Hûs en Hiem voor kennisgeving aan nemen.
2. Instemmen met de begroting 2020 van Hûs en Hiem.
3. Geen zienswijze indienen over de begroting 2020 van Hûs en Hiem.
Besluit
Conform advies

10

Stand van zaken onderzoek Nieuwestreek 1
Advies:
Instemmen met memo en vorleggen aan de raad voor de Lis van 18 juni 2019
Besluit
Memo gebruiken als handvat voor mededeling aan gemeenteraad op 18 juni
aanstaande.

11

Dursum eilaun, het vervolg
Advies:
Geadviseerd wordt om:
1. De raad te informeren over het vervolg van Dursum Eilaun met bijgevoegde notitie
2. De voorgestelde suggesties voor verdere verduurzaming over te nemen en uit te
werken

Besluit
Zero-emissie mobiliteit nog toevoegen, tabel aanpassen en tekstuele aanpassing
inzake verduurzamen gemeentelijk woningbezit; overigens conform advies.
12

Rekenkameronderzoek externe inhuur
Advies:
1. Kennis nemen van het rapport externe inhuur van de rekenkamercommissie De
Waddeneilanden
2. Vaststellen dat externe inhuur geen uitgangspunt van personeelsbeleid is/wordt
maar alleen onder bijzondere omstandigheden (langdurige ziekte) een optie is
3. Als bestuurlijke reactie op het rapport, de rekenkamercommissie berichten eerst
besluitvorming op het rapport door de gemeenteraad te willen afwachten

Besluit
Aanpassing beslispunt 2 voor wat betreft langdurige ziekte; overigens conform advies.
14

Rondvraag

15

Uitnodigingen / vertegenwoordiging
- Uitnodiging uitreiking boek Zomerhuizen op Schiermonnikoog, 28 juni 2019
- uitnodiging Informatiebijeenkomst laaggeletterdheid, 11 juni 2019

