Besluitenlijst College B & W vergadering
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Toelichting

1

17-09-2019
9:00 - 12:00
Burgemeesterskamer
I. van Gent

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

2

Aanvraag kapvergunning perceel Reeweg 3
Advies:
Omgevingsvergunning verlenen voor de kap van een Es en een Iep op het perceel
Reeweg 3. De bomen zijn aangetast door inwendige rot en gevaarlijk.
Besluit
Conform advies

3

Aanvraag kapvergunning perceel Zwarte Duinenweg 11.
Advies:
Omgevingsvergunning verlenen voor de kap van drie populieren op het perceel Zwarte
Duinenweg 11.

Besluit
Conform advies
5

Dienstverleningsovereenkomst BAG
Advies:
Het college besluit de werkzaamheden voor het BAG beheer van de gemeente
Schiermonnikoog uit te laten voeren door de gemeente Leeuwarden conform het DVO
en de bijbehorende werkafspraken
Besluit
Check op maximum bedrag; overigens conform advies

8

Subsidie afrekening 2018 en subsidie 2020 Combinatiefunctionaris
Advies:
1. De subsidie 2018 aan Sport Fryslân vast te stellen op € 33.440 en het voordeel van
€ 1.535 te verwerken in de 2de turap 2019 ;
2. De uitbreiding naar 1,34 fte buurtsportcoach per 2019 te dekken binnen bestaande
personeelsbudgetten;
3. De subsidie 2020 aan Sport Fryslân te bevoorschotten op € 32.985 en het voordeel
van € 7.815 te verwerken in de gemeentebegroting 2020;
4. Sport Fryslân middels bijgevoegde conceptbrief op de hoogte stellen;

5. De bijdrage in de kosten door de deelnemende partijen vast te stellen en deze
middels bijgevoegde conceptbrieven op de hoogte stellen.

Besluit
Conform advies
9

Zienswijze gasboring N05-A
Advies:
1. Een zienswijze in te dienen op het Voornemen Milieueffectrapport Gaswinning N05A;
2. In te stemmen met bijgevoegde brief

Besluit
Nog enkele tekstuele aanpassingen doorvoeren; overigens conform advies
10

Reactie op Nationale Omgevingsvisie
Advies:
Geadviseerd wordt in te stemmen met bijgevoegde gezamenlijke reactie namens de
Waddeneilanden en deze in te dienen bij het ministerie van BZK.
Besluit
Structuur behoeft nog enige aanpassing; overigens conform advies

12

Rondvraag

