Besluitenlijst College B & W vergadering
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Toelichting

1

01-12-2020
9:00 - 12:00
Burgemeesterskamer
I. van Gent

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

2

Omgevingsaanvraag 2020.0068, terras, menubord en toegangsdeuren, Badweg
117
Advies:

•

De aanvraag buiten verdere behandeling te stellen

Besluit
Aanhouden
Toelichting
Er wordt bekeken of we nog één poging gaan doen om de aanvrager te bewegen de
aanvraag volgens de daarvoor geldende richtlijnen te laten indienen.
4

Inzet uitkering onderwijsachterstandenbeleid 2020
Advies:

1. In te stemmen met de wijze van besteding van de uitkering
onderwijsachterstandenbeleid 2020;
2. Aan Samenwerkingsschool Yn de mande een subsidie te verlenen van €
54.684 voor onderwijsachterstandenbeleid 2020;
3. In te stemmen met de bijgevoegde conceptbrief aan Samenwerkingsschool Yn
de mande.

Besluit
Conform advies, met aanvulling: ca €7.000 inzetten voor gratis uren peuterzwemmen
voor VVE kinderen die extra begeleiding nodig hebben.
5

Geluidsontheffing alternatief Midwinterfestival
Advies:
Geluidsontheffing te verlenen.
Besluit

Conform advies
6

Subsidieovereenkomst bibliotheek 2021-2022
Advies:
In te stemmen met het voorliggende concept-subsidieovereenkomst 2021-2022
Stichting openbare Bibliotheken Noord Fryslân.
Besluit
Conform advies

7

WBL Oost – ontwerp bestemmingsplan
Advies:
1.1. Kennis te nemen van Advies d.d. 24 november 2020 van BugelHajema over de
oplossingsrichtingen voor stikstof – Plan Oost Schiermonnikoog
1.2. In te stemmen met de oplossingsrichting om een beroep te doen op het
Stikstofregistratiesysteem (SSRS)
1.3. De benodigde aanvraag door BugelHajema in te laten dienen bij de provincie
2. In het beeldkwaliteitsplan voor de sociale woningbouw (WoonFriesland) de
mogelijkheid van mansarddaken op te nemen.
3. Bovengenoemde aanpassingen in het ontwerp bestemmingsplan te verwerken.
4. Aan de portefeuillehouder het mandaat te geven om het ontwerp bestemmingsplan
met de bedoelde aanpassingen vrij te geven voor publicatie.
5. De raad te informeren over het ter inzage leggen van het ontwerp bestemmingsplan
conform bijgevoegde brief.
Besluit
Conform advies

12

Aangepaste versie Plan van Aanpak Denkrichting ruimtelijke ontwikkelingen
Advies:

1. Kennis te nemen van het aangepaste plan van aanpak en het aangepaste
communicatieplan ten behoeve van het project ruimtelijke ontwikkelingen
Schiermonnikoog.
2. Beide aangepaste documenten en het overzicht met wijzigingen aan de raad
aanbieden voor de raadsvergadering van 15 december aanstaande, waarbij de
al eerder aangeboden raadsvoorstel en raadsbesluit onveranderd blijven.

Besluit
Conform advies
13

Rondvraag
Besluit
Er zijn enkele punten aan de orde geweest.

