Besluitenlijst College B & W vergadering
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Toelichting

1

28-07-2020
9:00 - 12:00
Burgemeesterskamer
I. van Gent

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

2

Omgevingsaanvraag 2019.0085, Zwarteduinenweg Glasvezelkabel
Advies:

•
•
•
•

de vergunning te verlenen nadat de ontwerp beschikking en ontwerp VVGB 6
week ter inzage hebben gelegen,
de voorwaarden van de VVGB over te nemen in de ontwerpbeschikking
BWT te mandateren bij geen zienswijzen de beschikking gelijkluidend aan de
ontwerpbeschikking te verlenen,
bij zienswijzen de beschikking incl. zienswijzen aan ons college voor te leggen
om te besluiten op de aanvraag en de reactie op de zienswijzen

Besluit
Conform advies
3

Omgevingsaanvraag 2020.0044, berging, Jacobspad 6
Advies:

•

Aanvraag buiten verdere behandeling laten

Besluit
Conform advies
4

Incidentrisicoprofiel Veiligheidsregio Fryslân
Advies:

1. Het incidentrisicoprofiel Fryslân ter kennisgeving aan te nemen;
2. De raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen op het Incidentrisicoprofiel
Veiligheidsregio Fryslân en het bijbehorende gemeentebeeld
Schiermonnikoog.

Besluit
Conform advies
5

Bieding WoonFriesland 2021
Advies:

•

Kennis te nemen van de bieding 2021 van WoonFriesland.

Besluit
Conform advies
6

Afwijzing doorstroomwoning
Advies:

•
•

Op basis van aangeleverde gegevens aanvrager geen doorstroomwoning toe
te wijzen;
Aanvrager door middel van bijgesloten conceptbrief te informeren.

Besluit
Conform advies
7

Berging gebouwd in afwijking van vergunning
Advies:
1. kennis te nemen van het feit dat
a. in de overtuin tussen de recreatiewoning op het perceel Voorstreek 1 en de woning
aan de Middenstreek 17 in afwijking van de vergunning een berging is gebouwd;
b. de omgevingsvergunning voor de in afwijking van de oorspronkelijke vergunning
gebouwde berging is geweigerd wegens strijd met de redelijke eisen van welstand;
c. de eigenaren bij brief van 14 mei 2020 is aangekondigd dat het college voornemens
is handhavend op te treden door het opleggen van een last onder dwangsom;
d. de eigenaren in de gelegenheid zijn gesteld hun zienswijze over dit voornemen aan
ons kenbaar te maken en zij van die gelegenheid gebruik hebben gemaakt.
2. als reactie op de zienswijze te beslissen dat de besluitvorming over handhaving
wordt aangehouden in ieder geval tot na de uitspraak van de rechtbank over de
geweigerde omgevingsvergunning en deze beslissing aan de betrokkenen mee te
delen.
Besluit
Conform advies

8

Handhaving terras Middenstreek 48
Advies:
1. kennis te nemen van het feit dat:
a. voor het woongedeelte van het pand aan de Middenstreek 48 een terrasvoorziening
is gerealiseerd dat in strijd met het bestemmingsplan wordt gebruikt door bezoekers
van de ijssalon;
b. dit planologisch strijdig gebruik niet binnen afzienbare termijn wordt gelegaliseerd.

2. op basis van de bijgevoegde beoordeling van het handhavingsverzoek en de
documenten die daaraan ten grondslag liggen (bijlagen 1a t/m 1g) te besluiten
handhavend op te treden tegen de terrasvoorziening door een vooraankondiging tot het
opleggen van een dwangsom te versturen aan de eigenaar van het pand, tevens de
exploitant van de ijssalon.
3. in te stemmen met de bijgevoegde vooraankondigingsbrief en het bijbehorende
concept-handhavingsbesluit en de bijgevoegde brief over het vervolg naar aanleiding
van het handhavingsverzoek.
Besluit
conform advies
9

Omgevingsaanvraag 2020.0018 Voor het vervangen onderzoeksgebouw,
Heereweg 12
Advies:

•
•
•
•

De vergunning te verlenen
voorwaarde te verbinden omtrent uitgestelde gegevens verstrekking
voorwaarde te verbindend dat pas mag worden aangevangen met bouwen als
ook de overige vergunningen zijn verleend
voorwaarde te verbinden om de warmtepomp rondom te voorzien van wanden.

Besluit
Conform advies
10

Omgevingsaanvraag 2020.0036, bouwen berging, Langestreek 18
Advies:

•

de vergunning te verlenen

Besluit
Conform advies
11

Factuur Corona-aanpassing Zorg & Medisch Centrum
In te stemmen met het betaalbaar stellen van de factuur ad 560,30 voor de
aanpassingen in het ZMC.
Besluit
Niet vanzelfsprekend om dit te doen, maar gelet op algemeen belang vergoedt de
gemeente in dit geval deze kosten.
Overigens conform advies

12

Muziekoptreden bij samenkomst Rotaryclub
Advies:
Vergunning te verlenen
Besluit

Aandacht voor 1.5-meter nog toevoegen
Overigens conform advies
13

Rondvraag

15

Uitnodigingen / vertegenwoordiging
Te bespreken
Besluit
Kabel Noord: graag afspraak maken

