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Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders, d.d. 17 september 2002 nr. 37
Aanwezig
:
Burgemeester:
De heer E. Fennema
Wethouders:
De heer J.R. Dijkstra
Secretaris:
De heer S. Dijs.
Afwezig wegens vakantie de heer L.J. Wiersema, wethouder
Afz./
Onderwerp
Beslissing B&W
Actie
Secr.
Openbare B&W besluitenlijst d.d.10 september 2002,
De besluitenlijst vaststellen
nr.36
AZ/SZ
Verzoek aan de gemeenteraad van mevr. E.Prins
Het verzoek van mevr. Prins plaatsen op de lijst van ingekomen stukken voor de gemeenteraad met
Buterblom 9 om in het belang van de
het voorstel terzake te verwijzen naar de discussie over de mobiliteit
verkeersveiligheid het groen langs de wegen met het
oog op de overzichtelijkheid laag te houden.
Secr
Agenda en stukken voor de vergadering van het
Akkoord
algemeen bestuur van het OOW d.d. 19 september
2002
Secr
Aanbod van Bureau Van’t Loo – Van Eck voor een
V.k.a.
gratis adviesgesprek over het opzetten van een
burgerjaarverslag
Secr
Uitnodiging gedeputeerde Bijman voor een consulwethouder Dijkstra zal onder voorbehoud aan de uitnodiging gevolg geven
tatiebijeenkomst op woensdag 2 oktober 2002 over de
concept-nota plattelandsbeleid voor de periode 20032007.
Secr
Brief Ministerie van Binnenlandse Zaken en
De burgemeester en de secretaris zullen onder voorbehoud aan de uitnodiging gevolg geven
Koninkrijksrelaties houdende vooraankondiging van
regiobijeenkomsten over relevante ontwikkelingen op
het gebied van de rampenbestrijding
GZ/TV
Offerte Bureau Vijn voor de vervaardiging van een
De raad een voorstel doen. Zie voor de onderbouwing de aantekeningen op het stuk en de noot bij het
structuurplan
B&W besl. d.d. 10sep02 nr.4
GZ/TV
Brief van het informatiepunt Monet houdende
Het informatiepunt verzoeken om nader overleg
toezending van het Plaatsingsplan antenne-installaties
Secr
E-mailbericht van de provincie Fryslân mevr. C.
V.v.k.a.
Hogenkamp met verzoek om voor 20 september te
reageren op een project voorstel aan de
Beoordelingscommissie Leren voor Duurzaamheid
over Zwerfvuil
Secr
Fax bericht van Eneco houdende informatie over het
V.k.a.
door afzender uitgebrachte bod op het Utrechtse
energiebedrijf REMU
Secr
Dienstverleningscontract voor technische
Instemmen met het aangaan van het dienstverleningscontract
ondersteuning door Bureau Linea Infra
Secr
Offerte van Deloitte & Touche voor de werving en
Conform offerte opdracht verlenen
selectie van een “All-round Beleidsfunctionaris”

13. Secr
14. AZ/SZ
15. Secr
16. Secr
17. GZ/TV
18. Secr
19. Secr
20. Secr
21. GZ/BI
22. Secr
23. AZ/SZ
24. AZ/SZ

25. Secr

26. AZ/SZ
27. Secr
28. AZ/SZ
29. GZ/TV
30. Secr
31. GZ/TV
32. GZ/TV

Concept-profielschets voor een all-round
Beleidsfunctionaris
Brochure Fryslân in cijfers
Offerte Cap Gemini Ernst & Young voor onderzoek
uitvoering taken afdeling Financiën
Info over OOW-project “Kennismanagement”
Jaarverslag 2001 van IVN
Petitie aan de raad van Ilona van der Luitgaarden en
anderen over het plan Akkermans
Uitnodiging gemeente Spiekeroog voor werkbezoek op
27 en 28 oktober 2002
Verslag van de vergadering van 4sep02 van de OOWprojectgroep ICT
Advies en concept-brief aan de directie van Hotel
Graaf Bernstorff over de glasbak
Verslag van de vergadering van 6sep02 van de OOWprojectgroep “Voorlichting”
Concept-voorstel aan de raad over de opschaling van
het Regionaal Indicatieorgaan
Concept-agenda voor de vergadering van de raad van
oktober 2002

Offerte van het Nipo voor het uitvoeren van een
benchmark onderzoek “Gemeentelijk ondernemersklimaat”
Verslag van de vergadering van de reclame-adviescommissie d.d. 10 september 2002
Artikel uit “Leidsch Dagblad” over de op
Schiermonnikoog aangespoelde Spitssnuitdolfijn
Verslag van de provincie Fryslân over de Friese pendel
2000
Nieuwsbrief van het ministerie van VROM over de
handhaving op koperhoudende antifouling
Uitnodiging van de VFG voor themabijeenkomst
Politiekeurmerk Veilig Wonen
Brief van het Ministerie van LNV houdende toezending
van het rapport Esbjerg
Brief provincie Fryslân over de eindafrekening van het
Nationaal Park Schiermonnikoog 2002 betreffende de
faciliteiten voor rolstoelgebruikers

Instemmen
V.k.a.
Aanhouden
V.k.a.
V.k.a.
Aanvraagster informeren over de besluitvorming over het plan Akkermans
Het bezoek aan Spiekeroog opschorten tot voorjaar 2003
V.k.a.
Instemmen met inhoud en verzending concept-brief
V.k.a.
De raad conform voorstellen
De agendacommissie voorstellen om voor de behandeling van de begroting en bijbehorende
agendapunten een aparte opiniërende raadsvergadering te beleggen op maandag 14 oktober;
De technische voorlichting over de begroting aan de raad te houden aansluitend aan de vergadering
van de agendacommissie op 1 oktober 2002. Het tijdstip van de vergadering van de agendacommissie
te vervroegen van 20.00 uur naar 19.00 uur.
V.k.a.

Instemmen met de adviezen van de commissie.
V.k.a.
V.k.a.
V.k.a.
V.k.a.
V.k.a.
V.k.a.

33.

Rondvraag

34.

Communicatie

Brief van diverse personen over kappen van een spar op het perceel Langestreek om de Noord
20
Afgesproken wordt om briefschrijfster te informeren over de overwegingen die aan het verlenen van de
kapvergunning ten grondslag hebben gelegen, alsmede van het feit dat het indienen van bezwaar
tegen de verleende kapvergunning geen schorsende werking heeft. Tevens zal met de eigenaar
worden overlegd over e.v.t. herplant.
Seniorenconvent
Afgesproken wordt om maandag 13 september het seniorenconvent bijeen te roepen. Agendapunten
zijn: gemeentehuis (evaluatiegesprek met de burgemeester en aankoop Nuon gebouw.
Afwezigheid van de secretaris
Op een nader te bepalen tijdstip twee helft van september afhankelijk van de bevalling van zijn dochter
uit Stockholm.
22 t/m 25 november
Afwezigheid wethouder Dijkstra
26 november t/m 23 december
Voortgang bouw gemeentehuis
De vrijstellingsprocedure voor de parkeerplaatsen achter het gemeentehuis wordt gestart alsook de
aanlegvergunningprocedure voor het kappen van de bomen achter het gemeentehuis. Bij de inrichting
van het achterterrein zullen omwonenden worden betrokken.
Voortgang dwangsomaanschrijving Duinpad 2
De bestuursrechter doet op 27 september 2002 uitspraak. Van tevoren worden partijen in de
gelegenheid gesteld om in overleg met elkaar tot een oplossing te komen. 26 september 2002 11.00
uur is gereserveerd voor een nader overleg met de heer Kroon en diens adviseur de heer van der
Meer. Afgesproken wordt om aan de hand van de dwangsomaanschrijving te bezien welke
voorzieningen in ieder geval verwijderd moeten worden. Uitgangspunt is en blijft één woning. Het
toestaan van een tweede badkamer wordt acceptabel geacht. Met de heer Besselink zal dit nader
worden afgestemd. Ook zal worden bezien voor welke datum aan de eis tot verwijdering van de in
strijd met de bouwvergunning aangebrachte voorzieningen moet worden voldaan. Ook dient een
datum voor een hercontrole te worden bepaald.
Geen opmerkingen

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders , d.d. 10 september 2002
De secretaris,
De burgemeester,

(S. Dijs)

(E. Fennema)

