Besluitenlijst College B & W vergadering
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Toelichting

1

26-11-2019
9:00 - 12:00
Burgemeesterskamer
I. van Gent

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

2

Jaarrekening 2018 en begroting 2020 van het Bezoekerscentrum
Advies:
Het college van B&W besluit:
-de subsidie 2018 vast te stellen op € 30.000;
-de subsidie 2020 te bevoorschotten op € 30.000;
-beide met in achtneming van de door het bezoekerscentrum opgenomen reservering
van in totaal € 125.000 voor nieuwbouw van Het Baken;
-in te stemmen met bijgevoegde conceptbrief.

Besluit
Conform advies
3

Aanvraag kapvergunning 3 gemeentelijke bomen
Advies:
Omgevingsvergunning verlenen voor de kap van een:
1. Linde, ter hoogte van het perceel Langestreek 13 (Ambrosijn). De boom is dood,
geen bladgroei.
2. Esdoorn, ter hoogte van het perceel Burg. v.d. Wormstraat 11. De boom is dood,
geen bladgroei.
3. Iep, op de erfgrens van de achtertuin van het perceel Middenstreek 14. De boom is
volledig uitgegroeid en verkeert in slechte staat.
Na de kap op of nabij de betreffende locaties nieuwe bomen planten.

Besluit
Conform advies
4

Brief over tariefstijging TenneT
Advies:
1. Instemmen met bijgaande brief, de brief verzenden aan de Autoriteit Consument &
Markt en ter kennisgeving aan de raad aan bieden.

Besluit
Tekstuele aanpassing; overigens conform advies
5

Herbenoeming lid Adviescommissie Watersysteembeheer van het Wetterskip
Fryslȃn
Advies:
De heer H. Alers voordragen voor herbenoeming als lid van de Adviescommissie
Watersysteembeheer van het Wetterskip Fryslȃn.

Besluit
Conform advies
7

Statutenwijziging leveringsrelatie Afvalsturing Friesland
Advies:
- Instemmen met de statutenwijziging waarbij de opzegtermijn om de leveringsrelatie
met Afvalsturing (leveren van huishoudelijk afval) vanaf 1 januari 2025 te kunnen
beëindigen, zonder dat een desintegratievergoeding hoeft te worden betaald, wordt
gewijzigd van tenminste één jaar in tenminste vijf jaar.
Besluit
Ter info zenden aan de gemeenteraad; overigens conform advies

8

Verklaring mandaat FUMO energiebespaarplicht
Advies:
- Bijgaande verklaring omtrent het mandaat aan de FUMO te ondertekenen en
versturen.
Besluit
Conform advies

9

Voortgang transactieproces aandelen ENECO
Advies:
De brief van de Aandeelhouderscommissie ENECO met een update over de afronding
van het transactieproces ter kennisgeving aan de raad aan te bieden.
Besluit
Conform advies

