Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders, d.d. 16 april 2002 nr. 16
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. AZF/GG

3. AZF/SZ
4. AZF/BB

5. AZF/LK
6. AZF/GG
7. AZF/SD

8. AZF/SD

9. AZF/SD

10. AZF/SD
11. AZF/SZ

Onderwerp
B&W- besluitenlijst d.d. 09-04-2002
Brief College van Arbeidszaken over de toezending
van de brochure ‘Scholing en employability; een
nieuwe aanpak’
Brief van dhr. R. Fermie over het gebruik van het
voetpad Langestreek als fietspad
Advies over brief bezoekerscentrum inzake
afwikkelingen van diverse vorderingen

Advies over de afdoening van de bezwaren tegen de
WOZ beschikkingen
Brief van de uitvoering werknemersverzekering UWV
betreffende de brochure Wet verbetering Poortwachter
Uitnodiging van de stichting De Drempel te Langweer
voor de opening van het ‘Pilotproject Toegankelijkheid
Langweer’ op 27 april 2002 door de staatssecretaris
van Welzijn & Sport mevrouw Margo Vliegenthart
Uitnodiging voor de receptie op 18 april 2002 ter
gelegenheid van het afscheid van dhr. Ing. Domien
N.M. van Wees en mevrouw Sytie Siegers-Wijma, als
wethouders van de gemeente Tytsjerksteradiel
Uitnodiging voor de receptie op 26 april 2002 ter
gelegenheid van het afscheid van Netty Weenink en
Liesbeth van der Zwan als wethouders van de
gemeente Sneek
Uitnodiging Bank Nederlandse Gemeente voor een
bijzonder avond cultuur op datum en plaats naar keuze
Agenda en stukken voor de opiniërende
raadsvergadering van 23 april 2002

Beslissing B&W
De besluitenlijst vaststellen
V.k.a.

V.k.a.
Het bedrag van de terugontvangst aan BTW ad ƒ 76.000,00 afwikkelen
De proceskosten zullen tot een bedrag ad ƒ 10.000,-- (conform offerte D & T)voor rekening van de
gemeente worden genomen.
De ƒ 40.000,00 van het exploitatietekort van het Bezoekerscentrum die zijn betaald uit de ontvangen
btw-gelden zullen voor 50 % voor rekening van de gemeente worden genomen, mits Natuurmonumenten de resterende 50 % voor haar rekening neemt. De St. Bezoekerscentrum zal dit per brief aan
Natuurmonumenten voorleggen met het verzoek om daarmee in te stemmen.
De heer Egberink van D&T zal worden uitgenodigd voor nader overleg over de afwikkeling van deze
zaak met de fiscus.
De termijn van afdoening van de bezwaarschriften die zijn ingediend tegen de WOZ-beschikkingen
met dagtekening 20 april 2001 met één jaar te verlengen
V.k.a.
V.k.a.

V.k.a.

V.k.a.

V.k.a.
Het verslag van de agendacommissie bij de stukken voegen
Het voorstel audit van de GBA aanvullen met de dekking van de uitgave t.l.v. de algemene reserve.

12. AZF/SD
13. AZF/SD

Advies over woning directeur voortgezet onderwijs
Advies Bout Advocaten over de kansrijkheid van het
instellen van beroep bij de Raad van State tegen de
uitspraak van de Rechtbank van Leeuwarden in de
zaak Heikens

14. GZ/PH

Advies over bouwaanvraag voor werktuigenloods van
T. Talsma, Kooiweg 1
Conceptbrief aan H. Roemers, Sinteblom 10, over
aanbrengen rookkanaal in de door hem bewoonde
woning
Advies over bouwaanvraag V.V. de Monnik voor het
plaatsen van een hekwerk rondom het voetbalveld aan
het Duinpad
Brief aan de raad van de Milieuadviesdienst met het
verzoek om naast een lid voor het algemeen bestuur
tevens een lid aan te wijzen voor het breed bestuurlijk
handhavingoverleg en de commissie Besluit
Woninggebonden Subsidies (BWS)
Verslag van het afdelingsoverleg d.d. 10 april 2002

15. GZ/PH

16. GZ/PH

17. GZ/TV

18. GZ/TV
19. GZ/TV
20. GZ/HN
21. AZF/MC

22. AZF/SD
23. AZF/SZ

24. AZF/SZ
25. AZF/SZ

Brief Aedes (Vereniging van woningcorporaties) over
annulering waddenbijeenkomst
Notitie schelpenmuseum
Concept-brief aan het bruidspaar Buist/Akse over het
afwijzen van hun verzoek om het huwelijk te voltrekken
in de Balgexpress

Het eerder aan de heer Frinks gedane voorstel te handhaven
In afwijking van het advies van de huisadvocaat geen beroep in te stellen tegen de uitspraak van de
rechtbank te Leeuwarden.
De burgemeester neemt terzake een minderheidsstandpunt in. M.n. aan het feit dat de gemeente voor
wat betreft de door haar gevolgde procedure door de rechter in het gelijk wordt gesteld wordt afbreuk
gedaan door de vaststelling door de rechter dat door de gemeente ter zitting niet is betwist dat er
vergelijkbare gevallen zijn waarin (nog) niet handhavend wordt opgetreden, waardoor het er alle schijn
van heeft dat er sprake is van strijd met het gelijkheidsbeginsel. De burgemeester is met de huisadvocaat van mening dat in beroep bij de Raad van State deze vaststelling door de rechter voor
correctie vatbaar is. In het belang van duidelijkheid over de in het kader van de handhaving te volgen
koers bepleit hij helderheid op dit punt te bereiken via het instellen van beroep bij de Raad van State.
De gevraagde vergunning verlenen
Instemmen met verzending van de conceptbrief

Conform advies de gevraagde vergunning en toestemming te verlenen

Wethouder Wiersema als zodanig aanwijzen
Het door de Milieudienst toegezonden concept raadsbesluit verzenden aan de raad

V.k.a.
V.k.a.
In OOW-verband zal worden gewaakt voor wildgroei van vergadercircuits
In afwachting van het advies van de commissie voor de beroep- en bezwaarschriften v.k.a.
In het licht van het thans geldende raadsbesluit dit verzoek als overgangsgeval te honoreren. In
verband met de openbaarheid en het bereikbaarheidsvereiste aan de toestemming het voorschrift te
verbinden dat de Balgexpress tijdens de huwelijksvoltrekking standplaats inneemt in de nabijheid van
het Noderstraun.
Het voorjaarsoverleg plannen voor 14 mei 2002 aanvang 20.00 uur in het Dorpshuis

Aandachtspunten ter bespreking in het voorjaarsoverleg met het gezamenlijk bedrijfsleven
Brief van BCT met een specificatie van die bouwkosten V.k.a.
betreffende de renovatie en nieuwbouw van het
gemeentehuis waarvoor eventueel subsidies kunnen
worden verkregen. De subsidies zullen door BCT
worden aangevraagd
Advies over reclameborden hekwerk voetbalveld aan
v.v. “De Monnik” wijzen op vereiste van vergunning voor het plaatsen van extra reclameborden
het Duinpad
Verzoek om vergunning voor het verplaatsen over de
De gevraagde toestemming onder de voorwaarde, dat eventuele schade aan het wegdek op de

26. AZF/GG

27. AZF/SD

28.
29.

weg van de historische reddingboot Willem Horsman
op zaterdag 20 juli 2002 van de garagebunker einde
Prins Berhardweg naar de locatie van het Schullefeest
op het evenemententerrein aan de Oosterreeweg en
weer terug.
Voorstel voor het van toepassing verklaren van de
vergoedingsregeling voor de gemeentelijke brandweer
op de vrijwilligers van het SIGMA – team.

Stichting Willem Horsman wordt verhaald en dat het transport door de politie moet worden begeleid.

Voor het SIGMA-team dezelfde regeling toepassen als die geldt voor de brandweer
De vergoeding over 2001 conform advies uitbetalen
Arbeidsovereenkomsten klaarmaken voor de leden van het SIGMA-team zoals beschreven in artikel
19 van de CAR/UWO
V.k.a.

E-mailbericht over het belang van het kunnen
doorgaan van de Algemene bestuursvergadering van
GGD-Fryslân op 18 april 2002 dit in verband met de te
nemen beslissing over de nieuwbouw
Representatie
Geen opmerkingen
Rondvraag
Afwezigheid wethouder Dijkstra
Wethouder Dijkstra is afwezig van vrijdag 19 april tot maandag 22 april 14.30 uur
Op maandag heeft hij een afspraak met Transportbedrijf A. van der Meulen over de invulling van het
mobiliteitsbeleid.
Hondenbeleid
De burgemeester doet verslag van de door hem gevoerde bespreking met de heer Blankenborgh van
Natuurmonumenten.In het kort komt het erop neer dat Natuurmonumenten bereid is de borden de
verwijderen mits er goede afspraken kunnen worden gemaakt over de handhaving van het
hondenbeleid in het Nationaal Park. In de vergadering van het Overlegorgaan is daar door
Natuurmonumenten nog een mits aan toegevoegd t.w. “mits er geen schade ontstaat aan de natuur”
De burgemeester heeft meegedeeld dat hij bereid is om de raad informeel te consulteren over het
opnemen in de bij de hondenfolder behorende kaart van de buiten het Nationaal Park gelegen
gebieden die door Natuurmonumenten worden beheerd en waarvoor zij graag een aanlijngebod zien
opgenomen.
Afwezigheid burgemeester
De burgemeester is afwezig van donderdagmiddag 19 april tot zondagavond 21 april

30.
Communicatie
Geen opmerkingen
Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders , d.d. 24 april 2002.
De secretaris,
De burgemeester,

(S. Dijs)

(E. Fennema)

