Besluitenlijst College B & W vergadering
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Tijd
Locatie
Voorzitter
Toelichting

1

28-04-2020
9:00 - 12:00
Burgemeesterskamer
I. van Gent

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

2

Omgevingsaanvraag 2020.0023, Noorderstreek 14, vergroten rec.woning
Advies:




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

Besluit
Conform advies
3

BAG / BGT / BRO verantwoordingsrapportages 2019
Advies:

1. Vaststellen van de verantwoordingsrapportage BAG 2019 Schiermonnikoog,
verantwoordingsrapportage BGT 2019 Schiermonnikoog en de
verantwoordingsrapportage BRO 2019 Schiermonnikoog.
2. De vastgestelde rapportages aanbieden aan het ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties door ze te uploaden in de ENSIA-tool.
3. De vastgestelde rapportages ter kennisgeving aanbieden aan de
gemeenteraad.

Besluit
Conform advies
4

Begroting 2021, jaarstukken 2019 en eerste begrotingswijziging 2020,
Veiligheidsregio Fryslân
Advies:
De gemeenteraad voor te stellen om geen zienswijze in te dienen op het jaarverslag
2019, eerste begrotingswijziging 2020 en de begroting 2021 van de Veiligheidsregio
Fryslân.

Besluit
Conform advies
7

FUMO – voorgenomen besluit lidmaatschap WSGO
Advies:




De stukken voor de zienswijze WSGO aan te bieden aan de gemeenteraad
voor de raadsvergadering van mei met het voorstel:
in te stemmen met het voorgenomen besluit van het AB van de FUMO om lid
te worden van de WSGO.
- de reactie op het voorgenomen besluit om in 2020 lid te worden van de
WSGO kenbaar te maken middels bijgevoegde concept-brief.

Besluit
Conform advies
8

Herindelingsontwerp grenscorrectie
Advies:

1. Kennis te nemen van de brief van de provincie Fryslân inzake het
Herindelingsontwerp grenscorrectie tussen de gemeenten Het Hogeland en
Schiermonnikoog, die tevens gepaard gaat met een wijziging van de grens
tussen respectievelijk de provincies Groningen en Fryslân .
2. De gemeenteraad voor te stellen om een positieve reactie te geven op
voornoemd Herindelingsontwerp

Besluit
Conform advies
10

Jaarstukken 2019 en het accountantsrapport 2019
Advies:
-de jaarstukken 2019 vast te stellen;
-het accountantsrapport 2019 voor kennisgeving aan te nemen;
-zowel de jaarrekening 2019 als het accountantsrapport 2019 ter vaststelling aan de
raad aan te bieden in de raadsvergadering van 19 mei a.s.;
-de bevestiging bij de jaarrekening 2019 te ondertekenen
.
Besluit
Jaarstukken 2019 zijn akkoord; accountantsrapport wordt behandeld in
collegevergadering 4 mei aanstaande.

11

Woningbouwlocatie Oost
Advies:

1. A Kennis nemen van voorontwerp-bestemmingsplan
B. de raad te informeren dat het college voornemens is om het voorontwerpbestemmingsplan z.s.m. ter inzage te leggen voor een ieder

2. A. Vaststellen van de grondexploitatie Woningbouwlocatie Oost
B. Conform artikel 25, tweede lid van Gemeentewet geheimhouding op de
Grondexploitatie Woningbouwlocatie Oost op te leggen
C. De raad voor te stellen om een woningbouwcomplex te openen en de door
het college op basis van artikel 25, tweede lid van de Gemeentewet opgelegde
geheimhouding op de Grondexploitatie Woningbouwlocatie Oost te
bekrachtigen,
D. De grondexploitatie Woningbouwlocatie Oost financieel te verwerken in de
17de begrotingswijziging 2020.
3. A. Besluiten tot aankoop van de gronden onder voorbehoud van instemming
van de gemeenteraad
B. De raad voor te stellen om in te stemmen met de aankoop van de gronden
conform het aanbod van
het RVB d.d. 10 april 2020

Besluit
Conform advies
12

Concept RES Fryslân
Advies:



Raad te verzoeken de concept RES Fryslân vast te stellen.

Besluit
Conform advies
14

Consultatie actualisatie suppletieprogramma 2020-2023
Advies:
- te reageren op de consultatie actualisatie suppletieprogramma 2020-2023
- in de reactie aan te dringen om de suppletie te laten plaatsvinden buiten de periode
Pasen-Herfstvakantie
- in de reactie aan te dringen om te suppletie eenmalig te laten plaatsvinden i.p.v.
meerdere keren
- hierover een brief te sturen en deze nader af te stemmen met portefeuillehouder
i.v.m. nog te houden nader overleg met Rijkswaterstaat
Besluit
Conform advies

16

Verlenging standplaatsvergunning dhr. Roemers
Advies:
Het verlengen van de standplaatsvergunning van dhr. Roemers voor een nieuwe
periode van 5 jaren.
Besluit
Conform advies

17

Raadsinformatiebrief 90%-versie Agenda voor het Waddengebied
Advies:

1. Kennisnemen van de inhoud van de 90%-versie van de Agenda voor het
Waddengebied
2. Kennisnemen van de inhoud van de raadsinformatiebrief
3. Kennisnemen van de inhoud van het reactiedocument
4. De raadsinformatiebrief, het reactiedocument en 90%-versie van de Agenda
ter kennisgeving aanbieden aan de gemeenteraad

Besluit
Conform advies

