Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders, d.d. 16 juli 2002 nr. 29
Aanwezig
:
Burgemeester:
De heer E. Fennema
Wethouders:
De heer J.R. Dijkstra
De heer L.J. Wiersema
Secretaris:
De heer S. Dijs.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.

Afz./
Actie
Secr.
Secr.
Secr.
Secr.
Secr.

6. Secr.
7. Secr.
8. SD

9. SD

10. Secr.

11. GZ/TV
12. GZ/TV
13. GZ/TV

14. GZ/TV
15. GZ/TV
16. GZ/TV

17. GZ/TV

18. GZ/TV

Onderwerp
Besloten B&W besluitenlijst d.d. 9 juli 2002, nr. 28
Openbare B&W besluitenlijst d.d. 9 juni 2002, nr. 28
Gem. Reimerswaal. Uitnodiging Mosseldag Yerseke
Deltavision. Televisiecommercial Schiermonnikoog
Concept Huur/exploitatieovereenkomst Zwembad met
de Stichting Zwembad Dunâtter
Fietsersbond Symposium 3 ½ jaar fietsbalans
Gem. Menaldumadeel. Wijziging samenstelling college
Aanvraag auto-ontheffing t.b.v. huwelijk

Vragenlijst verband houdend met het onderzoek naar
de samenwerkingsbereidheid van de bij de
eilandgemeenten werkende personen
Beheer processen m.b.t. tot de GBA-audit

Persbericht. Prov. en Friese gem. kiezen voor NUON
Milieucontroles van de Milieuadviesdienst
Milieuadviesdienst. Verslag van hercontrole in het
kader van de Wet milieubeheer en het voornemen over
te gaan tot het opleggen van een last onder dwangsom
Heereweg 2 en Kooiweg 2
Verslag Actiegroep Waddeneilanden d.d. 10/06/02
Vogelringstation Schiermonnikoog. Verzoek om
vergunning voor het plaatsen van een tent.
Brief van gedeputeerde staten van de provincie
Fryslân inhoudende de bevestiging van de gemaakte
afspraken in het bestuurlijk overleg over het woonplan
Advies n.a.v. het verzoek om toestemming gedurende
een overgangstermijn voor het gebruik voor bewoning
van een bijgebouw .
Advies over het gebruik van een bijgebouw

Beslissing B&W
De besluitenlijst vaststellen
De besluitenlijst vaststellen
V.k.a.
V.k.a.
Overeenkomst ondertekenen
V.k.a.
V.k.a.
De gevraagde ontheffing te verlenen. Een aparte beleidsnotitie schrijven waarin het auto-ontheffingenbeleid wordt uitgeschreven en de beperking wordt aangebracht om voor de toekomst het afgegeven
van ontheffingen voor het laten rijden van trouwauto’s wordt beperkt tot alleen de inwoners van
Schiermonnikoog.
V.k.a.

De verordeningen en reglementen vaststellen voorzover het de bevoegdheid van het college betreft.
De raad voorstellen tot vaststelling van de Verordening verwerking persoonsgegevens
Schiermonnikoog 2002
V.k.a.
Conform advies instemmen met inhoud en verzending van de concept-brieven
Instemmen met de inhoud en verzending concept-brieven

V.k.a.
De gevraagde vergunning verlenen
V.k.a.
T.k.a. de raad
Ter kennis te brengen van de pers
Verzoeker voor het gebruik voor bewoning van het bijgebouw een overgangstermijn gunnen tot 1
januari 2003
Betrokkene berichten dat het bijgebouw niet mag worden gebruikt voor recreatieve woondoelein-den.

19.
20.
21.
22.

GZ/TV
GZ/PH
GZ/PH
GZ/PH

23. FIN/HB
24. SD
25. SD

26. AZ/SD

Advies n.a.v. gebruik bijgebouw
Bouwaanvraag uitbreiding woning Reddingsweg 30
Aanschrijvingsprocedures inzake illegale bouw
Verslag Interra bouwbureau bv van 1e bouwvergadering betreffende het onderhoud aan de gemeentelijke
huurwoningen
Facturering lediging vetvangputten bedrijven
Afschrift brief Horecavereniging aan Wagenborg,
betreffende wijziging boottijden
Samenvattend verslag van het overleg met de politie
d.d. 02/07/02

31.
32.

Uitnodiging van Oostergobedrijven voor een
kennismaking
VNG nieuwsbrief. 2e kamer aanvaardt Aanpassing wet
dualisering gemeentebestuur
Overzicht gemaakte kosten voor het opheffen van
diverse problemen bij rioolhuisaansluitingen in het
Dorp en daarbuiten.
Verzoek van Buitensport en Kanocentrum “Reactief”
om ontheffing om buiten de daarvoor aangegeven
tijden met de auto strand te mogen rijden.
Concept-raadsvoorstel verkeersafwikkeling
Lauwersoog
Representatie
Rondvraag

33.

Communicatie

27. SD
28. SD

29. SD

30. SD

Het gebruik als bijgebouw is wel toegestaan, mits niet wordt overnacht of recreatieve verhuur
plaatsvindt.
Betrokkene berichten conform inhoud concept-brief
Conform advies de vergunning weigeren wegens strijd met het bestemmingsplan.
Betrokkenen aanschrijven conform inhoud concept-brieven.
V.k.a.

V.k.a.
V.k.a.
Agenderen voor agendacommissie i.v.m. het maken van een afspraak voor het bespreken van het
beleidsplan van de politie met de raad
Wethouder Wiersema zal met de heer Elzinga contact opnemen teneinde na te gaan of het
jeugdparlement kan dienen als sociaal platform
V.k.a.
In samenspraak met Oostergo en de raad een andere datum plannen
V.k.a.
Ter kennisname aan de raad
V.k.a.
Ter kennisname aan de raad
Conform advies de gevraagde ontheffing verlenen

De raad conform voorstellen
Geen opmerkingen
Afwezigheid burgemeester
16 t/m 29 juli
Afwezigheid wethouder Dijkstra
19 t/m 21 juli
B&W-vergadering 23 juli 2002
Vervalt
Verzoek van bureau“Terp tien” om medewerking aan het evenement “Schrijvers om de Noord”
In principe medewerking verlenen aan het evenement. Het college is bereid een subsidieverzoek te
ondersteunen, dat de organisatoren willen indienen van het Cultuurfonds van de Bank Nederlandse
Gemeenten. De St. SES is gevraagd om een subsidie van € 2000,00. Aan de gemeente zal een
subsidie worden gevraagd van € 1.500,00.
Geen opmerkingen

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders , d.d. 16 juli 2002.

De secretaris,

(S. Dijs)

De burgemeester,

(E. Fennema)

