Besluitenlijst College B & W vergadering
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Toelichting

1

24-12-2020
9:00 - 12:00
Burgemeesterskamer
I. van Gent

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

2

Beleidsregels rechtmatigheid Participatiewet, IOAW en IOAZ 2020
Advies:
In te stemmen met de beleidsregels rechtmatigheid Participatiewet, IOAW en IOAZ
2020 gemeente Schiermonnikoog.
Besluit
Conform advies

4

Teruggaaf leges
Advies:
• aankomend jaar 2021 te monitoren of de bepaling in de legesverordening – die gaat
over teruggaaf van een deel van de leges wanneer de bouwaanvrager meldt dat is
aangevangen met de bouwactiviteiten en meldt dat de bouwactiviteiten gereed zijn –
daadwerkelijk het gewenste effect heeft en of het gewenste effect ook op een manier
kan worden bereikt dat minder (administratief) werk en afstemming vergt, en
• aan de hand van die gegevens de gemeenteraad aan het einde van 2021 te
adviseren over het al dan niet opnemen van deze bepaling in de legesverordening
2022;
• daarnaast de werkwijze in concrete situaties (wie doet wat en is waar
verantwoordelijk voor) te laten vastleggen en in 2021 op die manier te werken.
Besluit
Conform advies

5

Provinciaal toezichtregime begroting 2021
Advies:
de brief van de provincie Fryslân, die gaat over het repressieve financieel toezicht voor
de begroting 2021, voor kennisgeving aan te nemen en op de Lijst van Ingekomen
Stukken te laten plaatsen samen met dit B&W-voorstel.
Besluit
Conform advies

6

Convenant gegevensuitwisseling

Advies:

1. Het convenant “signalering en aanpak sociale zekerheidsfraude in de politie
eenheid Noord Nederland 2019” vast te stellen;
2. In te stemmen met de ondertekening van het convenant “signalering en
aanpak sociale zekerheidsfraude in de politie eenheid Noord Nederland 2019”;
3. Op grond van artikel 171 Gemeentewet vertegenwoordigt de burgemeester de
gemeente. De gemeente is als zodanig gerechtigd het convenant te
ondertekenen.

Besluit
Conform advies
7

Subsidie overgangsperiode voedselbank
Advies:

1. Aan J. van der Velde een subsidie toe te kennen van € 865,86 in de
overgangsperiode voor het verzorgen van voedselpakketten op
Schiermonnikoog en dit als nadeel mee te nemen in de jaarrekening 2020;
2. J. van der Velde middels bijgevoegde conceptbrief op de hoogte stellen van
het besluit.

Besluit
Conform advies
8

Subsidieverzoek Lytje Dorpsduel
Advies:

1. Aan Dorpsbelang Schiermonnikoog een subsidie te verlenen van € 1.500,voor het Lytje Dorpsduel;
2. De kosten van € 1.500,- te dekken uit de post cofinanciering op product
6.005.10.0 ;
3. Dorpsbelang Schiermonnikoog op de hoogte stellen van het besluit middels
bijgevoegde conceptbrief.

Besluit
Conform advies
9

Raadsvoorstel Kaderbrief 2022 - 2025 Veiligheidsregio Fryslân
Advies:
De gemeenteraad voor te stellen geen zienswijze in te dienen over de Kadebrief 20222025 van de Veiligheidsregio Fryslân.
Besluit
Aanhouden
Toelichting
Burgemeester wil het intern nog even bespreken.

10

Oprichten Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s (WVSV)
Advies:
De gemeenteraad voor te stellen geen zienswijze in te dienen over deelname aan de
Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s.
Besluit
Aanhouden
Toelichting
Burgemeester wil hierover intern nog even overleggen.

11

Rondvraag
Besluit
Er zijn enkele punten besproken.

