Besluitenlijst College B & W vergadering
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Toelichting

1

25-08-2020
9:00 - 12:00
Burgemeesterskamer
I. van Gent

Besluitenlijst B en W vorige vergadering
Advies:
- Vast te stellen besluitenlijst van 11-8 en 18-8.
Besluit
Conform advies

2

Beeldkwaliteit plan Oost: woningen WoonFriesland
Advies:

1. Geadviseerd word om een voorkeur uit te spreken voor model twee
2. deze voorkeur richting de raad in de beeldvormende raadsvergadering van 1
september 2020 voor te leggen
3. in te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel

Besluit
Conform advies
3

DHW-vergunning Wad Anderz
Advies:
Ter kennisname. Vergunningverlening betreft burgemeestersbevoegdheid.
Besluit
Conform advies

4

Wijziging aanhangsel horecavergunning de Ambrosijn
Advies:
Ter kennisname. Wijziging van het aanhangsel betreft burgemeestersbevoegdheid.
Besluit
Conform advies

5

Wijziging aanhangsel horecavergunning, hotel Duinzicht
Advies:
Ter kennisname. Wijziging van het aanhangsel betreft burgemeestersbevoegdheid.
Besluit
Conform advies

6

Wijziging aanhangsel horecavergunning, VV De Monnik

Advies:
Ter kennisname. Wijziging van het aanhangsel betreft burgemeestersbevoegdheid.
Besluit
Conform advies
7

Overeenkomst Sint Egbert Kapel, trouwlocatie
Advies:

•

In te stemmen met (concept) overeenkomst Sint Egbert Kapel als trouwlocatie

Besluit
Tekstuele wijziging in de akte:
-verwijzing naar artikel 5 moet zijn artikel 6
Overigens conform advies
8

Vaststellen formulieren Huisvestingsvergunning
Advies:

•
•

In te stemmen met de nieuwe aanvraagformulieren inzake de HVV;
Na instemming de formulieren in werking te laten treden via de website en de
Publieksbalie.

Besluit
Aanhouden
9

Huisvestingsvergunning Stachouwerstraat 13
Advies:

•

Aanvrager huisvestingsvergunning te verlenen

Besluit
Conform advies
11

Vernieuwen bewegwijzering
Advies:

1. Instemmen met het vernieuwen van de bewegwijzering in de gemeente
2. Instemmen met het raadsvoorstel voor het vernieuwen van de bewegwijzering,
waarbij wordt voorgesteld om de gemeentelijke bijdrage van € 23.235 te
dekken uit de Reserve Verkoopopbrengst Eneco (reservenummer 4.211.111)

Besluit
Conform advies

12

Jaarrekening 2019 en subsidie 2021 bibliotheek
Advies:

1. De jaarrekening en het inhoudelijk verslag 2019 voor kennisgeving aan te
nemen en deze ter kennisgeving voor te leggen aan de gemeenteraad;
2. De door de gemeente Schiermonnikoog aan stichting Bibliotheken Noord
Fryslân verleende subsidie voor 2019 definitief vast te stellen op € 88.182 en
het voordeel van € 516 mee te nemen in de 2e turap;
3. De subsidie 2021 te bevoorschotten op € 90.028 en te dekken uit de post
6.510.10.6 Bibliotheek;
4. Bibliotheek Noord Fryslân middels bijgevoegde conceptbrief op de hoogte te
stellen.

Besluit
Conform advies
13

Voornemen overdracht bevoegd gezag basisschool Yn de mande
Advies:

1. In te stemmen met het voornemen om het bevoegd gezag van basisschool Yn
de mande over te dragen aan de gemeente;
2. De gemeenteraad middels bijgevoegd raadsvoorstel- en besluit om instemming
vragen.

Besluit
Conform advies
14

Lening en aanvullende voorwaarden PCR 2
Advies:
Geadviseerd wordt om:

1. De Raad voor te leggen en te verzoeken om in te stemmen met de voorstellen:
1.1. Aan de Coöperatieve vereniging Duurzame Energie Coöperatie
Schiermonnikoog energiecoöperatie U.A. (De Sintrale) een 15-jarige annuïtaire
geldlening van € 38.759,-- te verstrekken tegen 1,15% rente t.b.v. de aanschaf
van 168 zonnepanelen en plaatsing ervan op het dak van de milieustraat
(Veerweg 4);
1.2. De voorwaarde te verbinden aan de lening, dat de zonnepanelen het
onderpand zijn;
1.3. Het College van burgemeesters en wethouders te machtigen om indien
het wenselijk dan wel noodzakelijk is voor De Sintrale te vallen onder de
aangepaste Regeling verlaagd tarief met ingangsdatum 1 januari 2021, de
nieuwe businesscase te beoordelen en al dan niet over te gaan tot verstrekking
van de lening;
1.4. Het College van burgemeesters en wethouders te machtigen om over te
gaan tot het opstellen van de overeenkomst en de ondertekening hiervan.
2. De aanvullende voorwaarde te verbinden aan de terbeschikkingstelling van het
dak, dat als blijkt dat de in de exploitatiebegroting van de business-case
opgenomen post ‘Voorziening beheer en onderhoud ED’, niet volledig is
uitgegeven, deze ten goede komt aan de Gemeente Schiermonnikoog;

3. De aanvullende voorwaarde te verbinden aan de terbeschikkingstelling van het
dak, dat de bijdrage in herstelkosten dak á € 9.200,-- conform besluit 3.2 van
‘Postcoderoos 2 - Dak Milieustraat’, dd. 7 juli 2020, jaarlijks, gedurende 15 jaar,
wordt voldaan voor een bedrag groot ca. € 613,--;
4. Het door het College ter beschikking gestelde bedrag voor het mee-investeren
in duurdere panelen á € 9.310, 95 conform besluit 3.1 van ‘Postcoderoos 2 Dak Milieustraat’, dd. 7 juli 2020 te reduceren naar € 7.695,--.

Besluit
tekstuele toevoeging
Overigens conform advies
15

Reactie op brief
Advies:
Brief te verzenden naar briefschrijver als reactie op zijn mail aan het college,
aangaande het naleven van de coronamaatregelen bij de Tox Bar.
Besluit
Conform advies

16

1e fase planmatige verduurzaming gemeentelijke vastgoed
Advies:
Geadviseerd wordt om in te stemmen met, om de raad voor te stellen:

1. De eerste fase verduurzaming gemeentelijke gebouwen voor een totaal van €
183.500,--:
A. Gemeentehuis Schiermonnikoog: opwaardering gevel oude gedeelte;
B. Koningshuis: Warmteterugwinnings-installatie en hoogwaardige beglazing;
C. Woning Reddingsweg 2: plaatsing zonnepanelen dak;
D. Onderzoek renovatie versus vervangende nieuwbouw ambtswoning
Reddingsweg 3;
E. Beleidsuitwerking routekaart verduurzaming maatschappelijk vastgoed.
2. Een investeringskrediet beschikbaar te stellen van € 99.000,-- voor
opwaardering gevel gemeentehuis (A);
3. Een investeringskrediet beschikbaar te stellen van € 25.000,-- voor WTWinstallatie Koningshuis (B.a, B.c);
4. Een investeringskrediet beschikbaar te stellen van € 15.000,-- voor
opwaardering beglazing Koningshuis (B.b);
5. Een investeringskrediet beschikbaar te stellen van € 4.500,-- voor
zonnepanelen Reddingsweg 2 (C);
6. Een bedrag van € 179.000,-- te onttrekken aan 4.211.21.1 Reserve
verkoopopbrengst Eneco;
7. Een bedrag van € 139.000,-- te storten in de nieuw in te stellen ‘4.211.21.1
Reserve ter dekking van afschrijvingen’ en daaruit jaarlijks de afschrijvingen te
dekken van de investeringskredieten voor het gemeentehuis en het
Koningshuis;
8. Het structurele nadeel van € 1.475,-- ten laste van het begrotingssaldo 2021 te
brengen.
9. De financiële consequenties te verwerken in de 34ste begrotingswijziging
2020.

Besluit
Conform advies

17

Wijzigingsbesluit Rook- en stookverbod (kampvuren)
Advies:
Het wijzigingsbesluit vast te stellen.
Besluit
Conform advies

