Besluitenlijst College B & W vergadering
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Toelichting

1

05-01-2021
9:00 - 12:00
Burgemeesterskamer
I. van Gent

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

2

Waddenprogramma
Ter bespreking:
Aanbieden concept-programmaplan ter bespreking en reactie
Besluit
Het concept is besproken

3

Omgevingsaanvraag 2020.0080, uitbreiden woning, Reddingsweg 28
Advies:
Geadviseerd wordt om:

1. de omgevingsvergunning te verlenen met gebruikmaking van de zogenaamde
“kruimelregeling” voor het afwijken van het bestemmingsplan
2. aan de vergunning de volgende aanvullende voorwaarden te verbinden:
Aanvullende voorwaarden

1. U moet voor bepaalde onderdelen van uw bouwplan nog gegevens inleveren.
De bouw van elk onderdeel mag pas beginnen nadat de ingeleverde gegevens
van dat onderdeel zijn goedgekeurd. Ten minste 3 weken voordat u begint met
het bouwen van de hieronder genoemde onderdelen moet u de volgende
gegevens inleveren.
a. het bouwwerk, de statische berekeningen en tekeningen van de dragende
constructiedelen ter goedkeuring inleveren;
b. de ventilatie, de gegevens van de ventilatie-unit (merk, type, plaats en
capaciteit) en de installatietekeningen van de ventilatiekanalen.
2. De overkapping van de garage dient verwijderd te worden voor met de bouw
van de uitbouw mag worden begonnen.

Besluit
Aanhouden
Toelichting
Met aanvullende informatie nog even weer terug naar het college

4

Omgevingsaanvraag 2020.0081, Veranderen recreatiewoning, Melle Grietjespad
17C
Advies:

•

de vergunning te verlenen,

Besluit
Conform advies
5

Omgevingsaanvraag 2020.0089. Kappen 8 bomen in het dorp
Advies:

•
•

de vergunning te verlenen,
voor de 5 waardevolle bomen de voorwaard te verbinden tot herplant

Besluit
Conform advies
6

Wijziging aanhangsel horecavergunning Brakzand
Ter Kennisname:
- Wijziging van het aanhangsel betreft burgemeestersbevoegdheid.
Besluit
Conform advies

7

Benoeming leden Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit 2021 (Hus en Hiem)
Advies:

1. De in de brief van het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling
Hus en Hiem d.d. 4 december 2020 genoemde personen te ontslaan
respectievelijk te (her)benoemen als lid van de Adviescommissie Ruimtelijke
Kwaliteit van Hus en Hiem.
2. De raad voor te stellen de in de brief van het Dagelijks Bestuur van de
gemeenschappelijke regeling Hus en Hiem d.d. 4 december 2020 genoemde
personen te ontslaan respectievelijk te (her)benoemen als lid van de
Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit van Hus en Hiem.

Besluit
Conform advies
8

Mandatering opdrachtverlening bouwrijpmaken WBL Oost
Advies:
Geadviseerd wordt om de opdrachtverlening voor de werkzaamheden, die betrekking
hebben op het bouwrijp maken van de woningbouwlocatie Oost, te mandateren aan de
beleidsmedewerker RO, onder de voorwaarden dat:
- de opdracht past binnen de Grondexploitatie, en

- de portefeuillehouder voor het verstrekken van de opdracht heeft ingestemd met de
opdracht.
Besluit
Conform advies
9

Informatiebeveiligingsbeleid 2020-2022
Advies:

1. Het Informatiebeveiligingsbeleid 2020-2022 vaststellen;
2. Het ‘Strategische Informatiebeveiligingsbeleid 2016’intrekken.

Besluit
Conform advies
10

Raadsvoorstel Kaderbrief 2022-2025 VRF
Advies:
De gemeenteraad voor te stellen geen zienswijze in te dienen over de Kadebrief 20222025 van de Veiligheidsregio Fryslân.
Besluit
Conform advies

11

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
Conform advies

12

Rondvraag
Besluit
Er zijn enkele onderwerpen besproken.

