Besluitenlijst College B & W vergadering
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Toelichting

1

15-09-2020
9:00 - 12:00
Burgemeesterskamer
I. van Gent

Besluitenlijst B en W vorige vergadering
Advies:
- Vast te stellen.
Besluit
Twee tekstuele correcties: Het is de Veiligheidsadviescommissie wadlopen (VACW) en
manege in plaats van manage
. Overigens conform advies.

2

Omgevingsaanvraag 20200049,vervangen recreatiewoning, Zwarteduinenweg 3
Advies:

•
•

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

Besluit
conform advies.
4

Cultureel Centrum de Stag aanwijzen als trouwlocatie voor één dag
Advies:
- Cultureel Centrum de Stag aanwijzen als trouwlocatie voor één dag.
Besluit
conform advies

5

Beheer en onderhoud voormalige stortplaats Prins Bernhardweg 2
Advies:
• In samenwerking en in overleg met Natuurmonumenten onderneemt de gemeente
Schiermonnikoog actief maatregelen om het perceel voor zover dat mogelijk is, exoten
vrij te krijgen. Hierbij kunnen o.a. schapen worden ingezet.
• Er worden nimmer pesticiden gebruikt in het Nationaal Park. Het is van belang om in
het vroege voorjaar te starten met handmatige exotenbestrijding.
• Beschadigingen van de klei/zandlaag worden door de gemeente Schiermonnikoog
jaarlijks gecontroleerd en hersteld.
• De gemeente Schiermonnikoog brengt hiervoor geen kosten in rekening bij
Natuurmonumenten. Natuurmonumenten niet bij de gemeente Schiermonnikoog.
• Natuurmonumenten kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor de vervuilde grond
op dit perceel. Bij een eventuele sanering van deze plek blijft de gemeente
Schiermonnikoog verantwoordelijk.
Besluit

conform advies
6

Compensatiepakket coronacrisis
Advies:

1. De effecten voor 2020 te verwerken in de 2de turap 2020;
2. De uitkomsten van het compensatiepakket coronacrisis 2020 te verzenden aan
de raad als nagekomen stuk voor de NFK 2021-2024.

Besluit
Onderdeel 2 van het besluit niet akkoord, dit heeft geen relatie met NFK. Overigens
conform advies.
7

Fries Bestuursakkoord Water en Klimaat (FBWK) 2021-2025
Advies:
A. Akkoord gaan met het Fries Bestuursakkoord Water en Klimaat (FBWK 3).
B. Akkoord gaan met een jaarlijkse bijdrage van € 49,-- aan het benodigde procesgeld
van in totaal € 100.000 ter ondersteuning van het FBWK 3.
C. De burgemeester machtigt wethouder J. Hagen het FBWK 3 namens het college
van Burgemeester en wethouders te ondertekenen.
Besluit
conform advies
Toelichting
Dit is het derde akkoord; deel 1 en 2 hebben we ook aan mee gedaan.

8

Haalbaarheidsonderzoek schoolgebouw
Advies:

1. De opdracht voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek te gunnen
aan Pentarho;
2. De kosten van € 9.850 excl. btw (€ 11.919 inclusief BTW) te dekken binnen het
krediet ontwikkeling LOC.

Besluit
conform advies
9

Huisvestingsvergunning, Torenstreek 18
Advies:

•

Aanvrager mede te delen dat voor het bewonen van deze woning geen
huisvestingsvergunning is vereist;

•

Besluit
conform advies.

10

Intentieverklaring leer- en ontwikkelcentrum 0-16 jaar
Advies:

1. Een intentieverklaring tussen Samenwerkingsschool Yn de mande, Stichting
Inspecteur Boelensschool en gemeente voor het Leer- en ontwikkelcentrum 016 jaar aan te gaan middels de bijgevoegde intentieverklaring;
2. Wethouder Gerbrands te machtigen tot het ondertekenen van de
intentieverklaring.

Besluit
conform advies
12

Projectleiding Melle Grietjespad: plan van aanpak en communicatieplan
Advies:

1. Opdracht te verstrekken aan de heer M. van der Werff voor het opstellen van
een plan van aanpak en communicatieplan, waarbij het amendement van 7 juli
2020 als vertrekpunt geldt.
2. De kosten hiervan te dekken door het budget dat hiervoor in 2021 beschikbaar
is, via de 2e turap naar voren te halen.
3. De gemeenteraad hierover actief te informeren door middel van een brief.

Besluit
conform advies
13

Woningbouwlocatie Oost – Beeldkwaliteit woningen WoonFriesland
Advies:
1. Aan te geven dat de gemeente kan instemmen met wens van WoonFriesland om op
de woningbouwlocatie Oost, 16 woningen met een mansarde kap te realiseren
overeenkomstig bijvoegde presentatie, waarbij

•
•

dakkapellen op de daken worden geplaatst en
gewerkt wordt met houten bekleding van delen van de muren (m.n. kopgevels)
en dit te verwerken in het ontwerp bestemmingsplan en daarbij behorende
beeldkwaliteitsplan.
2. In te stemmen met bijgevoegd voorstel aan de raad.

Besluit
conform advies

