Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders, d.d. 11 juni mei 2002 nr. 24
Aanwezig
:
Burgemeester:
De heer E. Fennema
Wethouders:
De heer J.R. Dijkstra
De heer L.J. Wiersema
Secretaris:
De heer S. Dijs.
Nr.

Afz./
Actie
1. Secr.
2. GZ/PH
3. GZ/TV
4. GZ/TV
5. GZ/PH
6. GZ/TV
7. GZ/TV
8. GZ/TV

9. GZ/TV
10. GZ/PH
11. GZ/TV

Onderwerp
Openbare B&W besluitenlijst d.d. 4 juni 2002, nr. 23
Principeaanvraag van A. Zandt voor de bouw van
recreatiewoningen op het perceel Rijspolder 8
Aanvraag Kampeerhuis Eureca vergunning plaatsing 5
extra tenten in periode29-6 t/m 10-8-02
Conceptbrief aan dhr. Joh.Hagen inzake
Structuurschema Groene ruimte 2
Verzoek A.Zandt uitbreiding terras Bernstorff Reeweg
1
Conceptbrief aan dhr. Th. Kooy inzake Melding Wet
Milieubeheer
Statutenwijziging Centraal fonds Volkshuisvesting
Brief van v.v. de Monnik over het gebruik van het
voetbalveld aan het Duinpad
Wijziging bestuur Boerenbelang
Uitnodiging + Agenda en stukken voor de AB
vergadering van Hus&Hiem d.d. 28-6-02
E-mailbericht OOW over zeehondensterfte

12. GZ/TV

Brief Min. LNV houdende Informatie (verslag) 9e
regeringscon-ferentie Waddenzee in Esbjerg

13. GZ/TV

Aanvullende informatie Min. LNV over de advies aanvraag Natuurbeschermingswet voor het filmen op het
wad door de heer B.Lenniger
Brief Min. LNV : Implementatieproces Habitabitat- en
Vogelrichtlijn Waddeneilanden uitnodiging 3e
stakeholdersbijeenkomst
Brief van de Provinciaal archiefinspecteur over de
behoefte aan archiefruimte e.a.
E-mailbericht inzake een gesprek met dhr. Koetje over
de huurcomponent i.v.m. het Zorg- en Medisch

14. GZ/TV

15. AZ/JF
16. AZ/SZ

Beslissing B&W
De besluitenlijst vaststellen
Omdat het terrein ruimtelijk kwalitatief beter wordt ingedeeld wordt besloten de gevraagde vrijstelling
te verlenen.
De gevraagde toestemming verlenen
Instemmen met verzending van de concept-brief.
Een kopie van de brief ter kennis brengen van de raad.
Conform advies mee te werken aan de uitbreiding van het terras met één meter, mits de uitbreiding
plaats vindt op het eigen terrein van de heer Zandt
Instemmen met verzending van de concept-brief
V.k.a.
V.k.a.
In kopie toezenden aan B. Prijt
V.k.a.
V.k.a.
V.k.a.
De burgemeester deelt mee dat over dit onderwerp op 13 juni 2002 een spoedoverleg is belegd in
Leeuwarden waar een draaiboek zal worden besproken hoe in voorkomend geval te handelen.
Voorzover nu bekend wordt uitgegaan van afvoer van dode zeehonden naar Rendac.
V.k.a.
In een volgend contact met vertegenwoordigers van LNV aan de orde stellen, dat het aanbeveling
verdient om -naast het creëren van voldoende afgiftepunten- het afgegeven van afval door schepen in
de havens door middel van het toekennen van financiële prikkels te stimuleren
LNV berichten dat het college van oordeel is dat het verzoek van de heer Lenniger zeer ruim is gesteld
en vraagt zich af of in de vergunning de toe te stane actieradius niet moet worden beperkt.
V.k.a.

De brief ter kennisname en ter verwerking van de opmerkingen in het bouwplan om advies toezenden
aan de heer Jonker van BCT
V.k.a.

17. AZ/SZ
18. AZ/SZ
19. Fin/BB

centrum Schiermonnikoog
Waarschuwingsborden Noordzeestrand
Agenda raad 18-6-02
Advies voorstel vervanging huisvuilauto

20. Fin/HB
21. Fin/HB

Advies over bezwaar tegen factuur ontstoppen riool
Advies inzake offerte verzekering zwembad

22. PZ/GG

Uitnodiging huwelijksfeest Jakob Evenhuis en
Jacobina Zwier d.d. 12 juli 2002
Brief UWV Uszo betreffende herinnering aan suppletieovereenkomst
Cursus functiewaardering Adviesbureau Becht
Presentatie Website
Circulaire Ziekte/arbeidsongeschiktheid burgemeester
Brief SEO over Onderzoek Ziektekostenverzekering
van onderwijspersoneel
E-Mail van mw. Hartong inzake Advies UO-SNN.do; en
LAG adviesformulier (inzake LEADER projecten)

23. PZ/GG
24.
25.
26.
27.

PZ/GG
Secr.
PZ/GG
PZ/GG

28. Secr.

29. GZ/TV
30. Secr.
31. Secr.

32.
33.
34.
35.

36.
37.

38.
39.

Uitnodiging + agenda en stukken voor de vergadering
van het DB OOW d.d. 13-6-02
Voorstel vastlegging CGE&Y-rapport en Plan van
aanpak Samenwerking Waddeneilanden (OOW)
Verslag d.d. 4-6-02 met vertegenwoordigers van de
St.Ontmoetingskerk en gemeente inzake mogelijkheden voor tijdelijke huisvesting gemeentesecretarie
Besluitenlijst vergadering GS d.d. 4-6-02
Uitnodiging algemene ledenvergadering FOG d.d. 196-02
Nieuwsbrief VNG inzake landelijke imagocampagne
Uitnodiging Samen op Weg kerkgemeenschap
Schiermonnikoog: d.d. 30-6-02 om 10.30 uur afscheid
Ds. Engelage
Uitnodiging Herdenking eerste transport 15-7-1942 d.d.
15 juli 2002 om 13.30 uur terrein kamp Westerbork
Advies over het opleggen van een bouwstop voor de
recreatiewoning Duinpad 2
Representatie
Rondvraag

V.k.a.
Akkoord
Aanhouden
De secretaris neemt dit op met Huberts van Friesland Miljeu
Factuur handhaven
Het zwembad voor de termijn van één jaar verzekeren en na afloop van dat jaar de continuering
daarvan nader bezien
Wethouder Dijkstra en de secretaris zullen aan de uitnodiging gevolg geven.
Conform advies het mandaatbesluit te ondertekenen
V.k.a.
V.k.a.
V.k.a.
Het verzoek voor akkoord te ondertekenen
De geschiedeniswinkel opdracht verlenen voor de uitvoering van het inventarisatieproject cultureel
erfgoed.
Wethouder Wiersema zal met de Kluut contact opnemen voor een tweede offerte.
V.k.a.
V.k.a.
V.k.a.

V.k.a.
V.k.a.
V.k.a.
De burgemeester en wethouder Dijkstra zullen aan de uitnodiging gevolg geven.

V.k.a.
N.a.v. het advies van de huisadvocaat wordt besloten om de bouwer middels het opleggen van een
dwangsom te dwingen conform de vergunning te bouwen. De heer Brouwer zal een conceptbrief
opstellen.
Zie onder beslnr. 38.
Zeehondenziekte veroorzaakt door het phocine distemper virus
De burgemeester deelt mee dat hij op donderdag 13 juni 2002 door het Ministerie van LNV is
uitgenodigd voor een spoedoverleg te Leeuwarden waar het draaiboek zal worden besproken over de

opvang van zieke en afvoer van dode zeehonden. De regie is in handen van het Ministerie van LNV.
40.
Communicatie
Geen opmerkingen
Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders , d.d. 18 juni 2002.
De secretaris,
De burgemeester,

(S. Dijs)

(E. Fennema)

