Besluitenlijst College B & W vergadering
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Toelichting

1

03-03-2020
9:00 - 12:00
Burgemeesterskamer
I. van Gent

Besluitenlijst B en W vorige vergadering
Advies:



Vast te stellen.

Besluit
conform advies
2

Omgevingsaanvraag 2019.0071, vervangen woning, Langestreek 112
Advies:




de vergunning te verlenen,
voorwaarde te verbinden omtrent uitgestelde gegevens verstrekking

Besluit
aangehouden
3

Bezoek scholen Rijksmuseum
Advies:
Akkoord te gaan met de kosten van € 1.690 voor het bezoek met de scholen aan het
Rijksmuseum, deze te dekken uit het hiervoor beschikbare budget op fcl. 6.560.35.3 en
dit financieel te verwerken in de 1ste turap 2020.
Besluit
conform advies

4

Duurzaam bouwloket
Advies:




In te stemmen met de dienstverleningsovereenkomst van Duurzaam
Bouwloket en deze af te sluiten;
Contributie ten laste te brengen van product 6.822.10.7 Duurzaamheid en
overige.

Besluit
conform advies

6

Overdracht personeelsbeheer gemeenten van Veiligheidsregio Fryslan naar
gemeente
Advies:

1. De evaluatie GGB Wadden ter kennisgeving aan te nemen.
2. De overdracht van (onderdelen van) het kwantitatieve personeelsbeheer aan
VRF per 1 januari 2020 te beëindigen (intrekken van art. 2.3.2 uit de
overeenkomst)
3. de gemeentesecretaris de opdracht te geven om de salarisadministratie van
het sigmateam weer onder te brengen bij Noard East Fryslan zodat de
jaarlijkse betaling in november kan worden gecontinueerd zoals dat in het
verleden ook werd gedaan
4.het in ontwikkeling zijnde nieuwe model vrijwilligersovereenkomst ter
vaststelling aan te bieden, met daarbij de juridische implicaties en risico’s
toegelicht.

Besluit
conform advies
8

Subsidie 75 jaar vrijheid
Advies:

1. Voor de organisatie van ’75 jaar vrijheid’ een subsidie te verlenen van € 25.000
als bijdrage in de kosten van de festiviteiten;
2. De meerkosten van € 15.000 in de 1ste turap te verwerken met de volgende
dekking:
-€ 5.000 t.l.v. fcl 6.560.35.3 Overige recreatie
-€ 2.500 t.l.v. fcl 6.540.10.6 Kunst en Cultuur
-€ 7.500 t.l.v. het cofinancieringsbudget op fcl 6.005.10.0 Bestuurlijke
samenwerking

Besluit
conform advies
9

Subsidie waddentoernooi 2020
Advies:

1. Aan de organisatie van het waddentoernooi van Schiermonnikoog een subsidie
te verlenen van € 1.800 als bijdrage in de kosten voor de organisatie;
2. De kosten van € 1.800 te dekken uit het activiteitenbudget op de post
6.530.006 Buurtsportcoach;
3. De organisatie van het waddentoernooi op de hoogte stellen van het besluit
middels bijgevoegde conceptbrief.

Besluit
conform advies
10

Subsidieaanvraag 2020 Organisatie van Muziekverenigingen in Fryslân
Advies:

1. De subsidie 2020 aan Organisatie van Muziekverenigingen in Fryslân te
bevoorschotten op € 1.400,- en dit te dekken uit product 6.540.10.6 Kunst en
cultuur;
2. In te stemmen met bijgaande conceptbrief.

Besluit
conform advies
11

Verwerking decembercirculaire 2019
Advies:
1-kennis te nemen van de uitkomsten van de decembercirculaire 2019 en via
resultaatsbestemming bij de jaarrekening 2019 voor te stellen om de volgende
klimaatmiddelen te reserveren:
-€ 202.100 voor transitievisie warmte
-€ 10.000 voor wijkaanpak
-€ 25.000 voor energieloket
2-de uitkomsten van de decembercirculaire 2019 ter kennisgeving aan de raad aan te
bieden.
3-de effecten voor 2020 en verder te verwerken in de 1ste turap 2020.
Besluit
conform advies

12

Omgevingsvergunning 2019.0082 Langestreek 52 en Langestreek od Noord 13
verbouwen woningen
Advies:




de vergunning te verlenen,
voorwaarde te verbinden omtrent uitgestelde gegevens verstrekking

Besluit
aangehouden
13

Omgevingsvergunning 2020.0018 Heereweg 12 Aanvraag Bouwen
onderzoeksgebouw
Advies:






Besluit

de raad verzoeken een (ontwerp) verklaring van geen bedenkingen af te geven
hierna de ontwerpvergunning en ontwerp VVGB ter inzage te leggen
BWT te mandateren bij geen zienswijzen de beschikking gelijkluidend aan de
ontwerpbeschikking te verlenen,
bij zienswijzen de beschikking met zienswijzen aan ons college voor te leggen
om te besluiten op de aanvraag en de reactie op de zienswijzen, incl. het
verzoek om de definitieve VVGB van raad

conform advies

