Besluitenlijst College B & W vergadering
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Toelichting

1

20-08-2019
9:00 - 12:00
Burgemeesterskamer
I. van Gent

Besluitenlijst B en W vorige vergadering
Advies:
- Vaststellen
Besluit
Conform advies

2

Ontwikkeling Woningbouwlocatie Oost
Advies:
Geadviseerd wordt te besluiten om in het ontwerp bestemmingsplan voor de
woningbouwlocatie Oost een maatregel ter voorkoming van stikstofdepositie op te
nemen.
Besluit
Tekstuele aanpassing; overigens conform advies

3

Heroverweging locatie Busremise
Advies:
1. Het besluit van 11 juli 2017 - om de locatie aan de Knuppeldam ten behoeve van de
mogelijke bouw van een nieuwe busremise nader uit te werken - te heroverwegen;
2. Voor alsnog geen bestemmingsplanprocedure te starten voor het realiseren van een
busremise op de locatie Oost;
3. De provincie te informeren over de besluiten genoemd onder 1 en 2.
4. De raad vertrouwelijk te informeren over het besluit.

Besluit
Tekstuele aanpassing; overigens conform advies
4

Huisvestingsverordening 2020-2024
Advies:
- In te stemmen met de concept huisvestingsverordening 2020-2024;
- De huisvestingsverordening aan te bieden aan de raad voor behandeling in de
raadsvergadering van september.

Besluit
Conform advies
5

Omgevingsaanvraag 2019.0039, Langestreek 14, bouwen schuurtje
- De beslistermijn met 6 weken te verlengen

Besluit
Conform advies
6

Omgevingsaanvraag 2019.0040, Rijspolder 120, aanbouw bij rec.woning
Advies:
- de vergunning te verlenen,
- voorwaarde te verbinden omtrent uitgestelde gegevens verstrekking
Besluit
Conform advies

7

Periodieke controle brandveiligheid Langestreek 94
Advies:
- Brief te verzenden.
Besluit
Conform advies

8

Twopager regiodeal De Waddeneilanden
Advies:
in te stemmen met de inhoud van de two-pager verkenning regiodeal Waddeneilanden
en akkoord te gaan met verdere uitwerking van de two-pager richting aanmelding:
- in te stemmen met de inhoud van de two-pager Verkenning RegioDeal
Waddeneilanden
- financiële middelen beschikbaar te stellen voor deze aanmelding en de nadere
uitwerking naar een RegioDeal, als deze wordt geselecteerd door het Rijk.

Besluit
Conform advies
9

Vervoerplan Wagenborg 2020
Advies:
- Vervoerplan 2020 voor kennisgeving aannemen en rederij Wagenborg hierover
berichten.

Besluit
Twee aanvullende opmerkingen opnemen; overigens conform advies
10

Projectopdracht onderzoek activiteiten boerderijen
Advies:
1. In te stemmen met de projectopdracht Onderzoek activiteiten op en bij boerderijen in
de polder te Schiermonnikoog;
2. Voorbereidingen te treffen dat het project op 1 januari 2020 kan worden gestart
conform de Notitie Financieel Kader 2020-2023

Besluit
Aangehouden
11

Afsluiting (ruiter)graspad Van der Molenpad - Melle Grietjespad
Advies:
- in te stemmen met de tekst voor de nieuwsbrief.
Besluit
Tekstuele aanpassing in nieuwsbericht; overigens conform advies

12

Geldleningsovereenkomst VVV
Advies:
- Akkoord te gaan met de opgestelde leningsovereenkomst voor de geldlening van €
30.000 aan de VVV.
Besluit
Check op datum ingang; overigens conform advies

13

Handhaving en planning
Advies:
1. In te stemmen met de planning 2019 m.b.t. Omgevingsrecht / Wabo en Ruimtelijke
Ordening (handhaving);
2. De raad over het bovenstaande te informeren
3. De provincie Fryslan in het kader van het Inter Bestuurlijk Toezicht hierover te
informeren.

Besluit
Conform advies
14

Keek op de week

15

Rondvraag

