Besluitenlijst College B & W vergadering
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Toelichting

1

12-11-2019
9:00 - 12:00
Burgemeesterskamer
I. van Gent

Besluitenlijst B en W vorige vergadering
Advies:
- Vast te stellen.

Besluit
Conform advies
2

Eindafrekening project 'Klimaatbeheersing' Dorpshuis
Advies:
1. Kennis te nemen van de eindrapportage van Stichting Dorpshuis en de
cofinanciering voor het project ‘Klimaatbeheersing’ vast te stellen op € 3.200;
2. Het resterende bedrag van € 640,- overmaken aan Stichting Dorpshuis;
3. Stichting Dorpshuis op de hoogte stellen van het besluit middels bijgevoegde
conceptbrief.

Besluit
Conform advies
3

Bestuurlijke reactie Rekenkamerrapport
Advies:
Bestuurlijke reactie op de bevindingen DOEMEE onderzoek VN-Verdrag Handicap;
1. In het algemeen kunnen wij ons vinden in de conclusies die zijn getrokken en de
aanbevelingen die zijn gegeven.
2. Ten aanzien van de ‘Bevindingen voor gemeente Ameland en Schiermonnikoog
n.a.v. het opvragen van documenten: Zoals terecht vermeld, zal in het geactualiseerde
Beleidskader Sociaal Domein van de gemeenten uit Noordoost Fryslan een passage
worden opgenomen, gerelateerd aan de ratificatie van het VN-verdrag. Wegens andere
zwaarwegende beleidsprioriteiten in de Noordoost Friese gemeenten Dantumadiel en
Noordoost Fryslan, wordt de nieuwe nota naar verwachting medio 2020 vastgesteld in
plaats van begin 2020. Omdat Ameland en Schiermonnikoog voor het sociaal domein
zijn aangesloten bij een samenwerkingsverband met betreffende gemeenten, wordt de
nieuwe nota op Ameland en Schiermonnikoog naar verwachting ook medio 2020
vastgesteld.

Besluit
Conform advies

4

Brief voorgenomen tariefstijging netbeheerder en effect op Stedin
Advies:
-1. De brief van de Aandeelhouderscommissie ENECO ter kennisgeving aan de raad
aan te bieden.
Besluit
Brief aan Tennet opstellen; overigens conform advies

5

Cofinanciering Project Bonifatius Kloosterpad 2e fase
Advies:
-In te stemmen met de gevraagde bijdrage van €600,-De bijdrage ten laste te brengen van het budget co-financiering

Besluit
Conform advies
6

Onderzoek gymzaal De Súdwester
Advies:
- In te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel- en besluit.
Besluit
Conform advies

8

Regiodeal
Advies:

Besluit
College stemt in om voorstel regiodeal voor te leggen aan de gemeenteraad

