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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/PH
4. GZ/PH
5. GZ/PH
6. GZ/TV

7. GZ/TV
8. GZ/TV

9. GZ/TV
10. GZ/TV
11. GZ/TV
12. GZ/TV
13. GZ/TV
14. AZ/SZ

15. AZ/SZ
16. AZ/SZ
17. AZ/SZ
18. AZ/SZ

Onderwerp
Openbare B&W besluitenlijst d.d. 5 november 2002, nr.
44
B. vd Bergstraat 1 - Bouwmelding voor het plaatsen
van een berging
Langestreek 148 - Bouwaanvraag interne verbouw
Bouwcontroles week 43/44/45
Verzoek aanbrengen c.v. installatie in huurwoning FH
Gasaustraat 14
Provincie Fryslan - Deelstroomgebiedsvisie Fryslan

N.V. Kabeltelevisie N.O. Friesland - Uitnodiging
vergadering Raad van Commissarissen d.d. 6-11-2002
Nijestee - Aanvraag kapvergunning div. bomen i.v.m.
nieuwbouw Zorgcentrum aan Van Starkenborghstraat
13-23
Monet - Plaatsingsplan antenne-installaties
I.T.O. - Opstelpunt Schiermonnikoog
Ministerie van LNV – Leefklimaat op de
Waddeneilanden
Milieuadviesdienst – Milieucontroles diverse bedrijven
B.M.D. Advies – Indiening evaluatierapport sanering
Arriva Nederland te Schiermonnikoog
Keuringdienst van Waren – Conceptbrief aan
horecagelegenheden
Hotel Graaf Bernstorff – Aanvraag vergunning voor
golftoernooi
Raadsvoorstel subsidiëring schrijvers- en
dichtersfestival
Beknopt verslag overleg gemeenteraad en politie d.d.
05-11-2002
Verslag agendacommissie van de gemeenteraad d.d.
1-10-2002

Beslissing B&W
De besluitenlijst vasstellen
Bouwtoestemming onder het stellen van voorwaarden verlenen
Conform advies vergunning verlenen
V.k.a.
Instemmen met inhoud en verzending van concept brief
V.v.k.a
De problematiek van het water moet aan de orde komen in de Adviescommissie voor het Wetterskip
en de werkgroep voor het integraal waterbeheer.
V.k.a.
Vergunning verlenen voor het kappen van drie Prunus een Beuk en een Linde alsmede een bossage.
Na gereed komen van het gebouw zal nader de herplant van een Prunus worden bezien.
V.k.a.
V.k.a.
V.k.a.
Ter kennisname aan de raad
Instemmen met inhoud en verzending van concept brieven.
V.k.a.
Één exemplaar van het rapport ter kennisname toezenden aan de provincie
Deze zaak als project oppakken
De reactie van de door de keuringsdienst van waren aangeschreven bedrijven afwachten en
instemmen met inhoud en verzending van concept-brief.
Nadere gegevens opvragen
Het raadsvoorstel aanvullen met de mededeling dat subsidie is aangevraagd bij de SES en dat daarop
positief is beslist
V.k.a.
V.k.a.

19. AZ/SZ

Raadsvoorstel Minimabeleid 2003

20. AZ/SZ
21. PZ/GG

Raadvoorstel beleidsplan Sociale Zaken 2003
Circulaire verplichte collectieve
rechtsbijstandsverzekering gemeenteambtenaren
Verkiezing leden Tweede Kamer der Staten der
Generaal op 22-01-2003 en voor de leden van
Provinciale Staten op 11-03-2003
Provincie Fryslan – Goedkeuring begrotingswijzigingen
12 t/m 17 2002
Afspraken rond archivering stukken Sociale Zaken
Provincie Fryslân – Uitnodiging bijeenkomst
zelfevaluatie d.d. 15-11-2002
Overzicht gestrande zeehonden
Nieuwsbrief Fryslân Ynoarder
NUON – Nieuw adres
Nationaal Archief – Uitnodiging symposium 28-11-2002
Gemeente Leeuwarden – Congres Handhaving: van
beleid tot en met uitvoering d.d. 28-11-2002
Financieel overzicht nieuwbouw gemeentehuis/politiebureau
Samenvattend verslag van de bespreking d.d. 7
november 2002 met het bestuur van Bungalowpark De
Monnik
Voorstel aan de raad tot vaststelling van de startnota
gemeentelijk welstandsbeleid
Voorstel aan de raad tot vaststelling van de 8e serie
wijzigingen van de bouwverordening
Brief fries milieu overleg over invoering van het
vuurwerkbesluit.
Representatie
Rondvraag

22. AUT/SV

23. FIN/BB
24. Secr.
25. Secr.
26.
27.
28.
29.
30.

Secr.
Secr
Secr
Secr
GZ/TV

31. Fin/BB
32. GZ/TV

33. GZ/TV
34. GZ/TV
35. AZ/SZ
36.
37.

Instemmen met de eerste vier onderwerpen die o.a. betrekking hebben op duurzame
gebruiksgoederen, schoolgaande kinderen, ziektekosten en arbeidskostenforfait. Begin volgend jaar
komt het college met een voorstel over hoe om te gaan met de Lauwerspas. Dit laat onverlet de
vrijheid van de raad daarover reeds nu een mening te ventileren.
De raad conform voorstellen
V.k.a.
Conform advies overgaan tot benoeming van de leden van het stembureau en de vaststelling van het
bedrag van de uit te keren vergoeding.
V.k.a.
V.k.a.
V.k.a.
V.k.a.
V.k.a.
V.k.a.
V.k.a.
V.k.a.
V.k.a.
Het advies van Linea Infra afwachten over de riolering en vervolgens een gesprek arrangeren tussen
een delegatie van het bestuur van de Monnik en wethouder Dijkstra.
De raad conform voorstellen
De raad conform voorstellen
Afgesproken wordt om deze brief inhoudelijk kort te sluiten met de politiechef
Geen opmerkingen
`Informatie aan de raad over de in OOW-verband afgesproken nieuwe verdeelsleutel
De raad zal worden geïnformeerd over de wijze waarop het college hem meer wil betrekken bij OOW
aangelegenheden. Het college denkt daarbij aan het ter inzage leggen voor de raad van de agenda´s
en stukken van zowel het dagelijks- en het algemeen bestuur van het OOW. Ook zal de raad worden
geïnformeerd over de door het algemeen bestuur van het OOW vastgestelde nieuwe verdeelsleutel.
De financiële consequenties daarvan voor de gemeente worden op dit moment doorgerekend en
zullen in de februarivergadering van 2003 middels een voorstel tot het wijzigen van de begroting aan
de raad ter vaststelling worden aangeboden. Tegelijkertijd zal de raad worden geïnformeerd over de
financiële doorwerking van het door het AB van het OOW genomen besluit over de invulling van de
secretariaatswerkzaamheden.

38.

Communicatie

Geen opmerkingen

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders , d.d. 19 november 2002.
De secretaris,
De burgemeester,

