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1

07-07-2020
9:00 - 12:00
Burgemeesterskamer
I. van Gent

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

4

Eigen bijdrage Leerlingenvervoer
Advies:

1. Ouders van leerlingen in het leerlingenvervoer die een eigen bijdrage betalen
voor het vervoer Lauwersoog-Dokkum restitutie verlenen voor de periode 15
maart 2020 tot aan de zomervakantie 2020;
2. Het nadeel van € 3.230 te dekken binnen het product 6.480.15.4 Overige
onderwijsvoorzieningen en dit financieel te verwerken in de 2de turap 2020;
3. Ouders op de hoogte brengen middels bijgevoegde conceptbrief.

Besluit
Conform advies
6

Parkeren in het groen
Advies:
Geadviseerd wordt om:
1. kennis te nemen van de vraag van een burger over ‘parkeren in het groen’ en het
bijbehorende artikel daarover in de Dorpsbode;
2. te besluiten:
a. dat de kwestie van parkeren 'in het groen' moet worden betrokken bij de herziening
van de APV waar na de zomerperiode mee wordt gestart;
b. In te stemmen met de bijgevoegde concept-brief.
Besluit
Conform advies

7

Verlenging uitstel betaling toeristenbelasting
Advies:
In te stemmen met het voorstel om voor ondernemers die voor het jaar 2020 in de
toeristenbelasting zijn en nog worden betrokken op verzoek en onder overlegging van
ter zake relevante stukken het uitstel van betaling ook na 1 september 2020 te
verlengen tot uiterlijk 31 januari 2021.
Besluit

Conform advies
8

Postcoderoos 2
Advies:
Geadviseerd wordt om:

1. Beschikbaarheidsstelling dak milieustraat
1.1. Aan de beschikbaarheidstelling van het dak gedurende 15 volledige jaren
(na oplevering) medewerking te verlenen en het ‘Recht van opstal’ van De
Sintrale vast te stellen bij notariële akte;
1.2. Alle bijbehorende kosten (m.u.v. het genoemde in advies 2 en 3) ter
rekening te laten vallen van De Sintrale;
1.3. De portefeuillehouder te machtigen om de overeenkomst (akte) nader
invulling te geven en te ondertekenen, voor zover dit een aanvulling is op de
reeds door het College genomen besluiten ‘Postcoderoos 2 - Dak Milieustraat’.
2. Bijdrage constructieve kosten door de gemeente Schiermonnikoog
2.1. Een financiële bijdrage in (eventuele) constructieve aanpassingen van
maximaal € 15.000,-- in principe niet te accorderen;
2.2. De kosten voor en de uitvoering van constructieve berekeningen, geraamd
op ca. € 3.200,-- (voor rekening van de Gemeente Schiermonnikoog te nemen
en te financieren uit het duurzaamheidsbudget.
3. Mee-investeren in aanschafkosten zonnepanelen
3.1. In een financiële bijdrage á € 9.310,95 te voorzien aan De Sintrale en deze
te financieren uit het duurzaamheidsbudget, zodat de duurdere glas-glas
panelen geplaatst worden door De Sintrale, waarop de Gemeente
Schiermonnikoog op de eerste dag van het 16e jaar eigenaar wordt van de
door De Sintrale aangebrachte opstal;
3.2. Ten gevolge van de overname van de zonnepanelen en ten gevolge van
het einde van het recht van opstal een bedrag van € 9.200,-- van de geraamde
herstelkosten in rekening te brengen bij De Sintrale.
4. Verstrekken lening aan De Sintrale
4.1. Het verzoek om een besluit te nemen om de Raad van de Gemeente
Schiermonnikoog te adviseren in te stemmen met de voorfinanciering van ca. €
40.000 uit te stellen totdat De Sintrale de essentiële gegevens hiervoor heeft
aangeleverd.

Besluit
Conform advies
9

Rondvraag
Besluit
.

11

Uitnodigingen / vertegenwoordiging

