Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders, d.d. 3 december 2002 nr.48
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. Secr.
3. AZ/SZ
4. AZ/SZ
5. AZ/SZ

6. Fin/BB
7. GZ/TV
8. Secr.
9. Secr.
10. GZ/TV
11. GZ/PH
12. GZ/PH
13. GZ/PH
14. GZ/PH
15. GZ/PH
16. GZ/TV
17. GZ/TV

Onderwerp
Openbare B&W besluitenlijst d.d. 26-12-2002, nr. 47
Folder Plattelânsprojecten van de provincie Fryslân
Evaluatie Scenario Zedenzaken en Maatschappelijke
Onrust van de Stichting Partoer
Conceptbrief aan GS van Fryslân inzake tarieven
openbaar vervoer Schiermonnikoog
Verzoek Hotel Graaf Bernstorff om een vergunning
voor het houden van een golftoernooi

Vervolgaanbesteding inkoop elektriciteit
Min. VROM “Notitie: Vaste waarden, nieuwe vormen:
Milieubeleid 2002-2006
Sleepcontract Rederij Jafanka drijvende steigers
Nieuw voorstel project OOW inzake GemeenteBanen
Brief WISE inzake Vaststellen milieurandvoorwaarden
energie-inkoopbeleid
Bouwaanvraag verbouw monument Middenstreek 60
BA 200251
Conceptbrief aan Pizzeria Di Marco inzake uitbreiding
pizzeria
Bouwaanvraag uitbreiding woning Oosterreeweg 28
BA 200240
Bouwaanvraag uitbreiding recreatiewoning Badweg 24
BA 200227
Bouwcontroles week 40
Nieuwsbrief VNG inzake Inwerkingtreding verbranden
afvalstoffen buiten inrichtingen opnieuw vertraagd
Brief Min. LNV i.v.m. Informatie betreffende Regeling

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

Instemmen met (aangepaste)inhoud en verzending concept-brief
Deze in kopie per fax verzenden aan B. Henstra
Conform advies. De vergunning wordt bij wijze van uitzondering en eenmalig i.v.m. de viering van
1e lustrum van hotel Bernstorff verleend. Ingestoken wordt op een laag profiel voor wat betreft de
catering. Vergunninghouder is aansprakelijk en als voorwaarde dient te worden opgenomen dat hi
tevoren aan geeft hoe de beveiliging is geregeld.
Deelnemen aan de vervolgaanbesteding
V.k.a.
V.k.a.
Met het voorstel wordt ingestemd er van uitgaande dat éénmalig een bedrag van € 1.500,00 is
verschuldigd. Hiervan zal een schriftelijke bevestiging worden gevraagd.
V.k.a.
Conform advies vergunning verlenen
Instemmen met inhoud en verzending concept-brief
Conform advies vergunning verlenen
Conform advies vergunning verlenen
V.k.a.
Aan de orde stellen in het handhavingsoverleg
V.k.a.

18. GZ/TV
19. Secr.
20. AZ/SZ

21. Fin/BB
22. GZ/TV

23. GZ/BI
24. GZ/TV
25. GZ/TV
26. GZ/TV
27. Secr.
28. Fin/BB
29. Secr.

30. Secr.

31. Fin/HB

agressieve dieren
Advies inzake gebruik bijgebouw
Brief Min BiZa inzake Evaluatie eerste fase invoering
Wet Dualisering Gemeentebestuur
Klacht J. van Boven i.v.m. bouwvergunning
gemeentehuis

Instemmen met inhoud en verzending van concept-brief
V.k.a.
T.k.a. de raad
V.v.k.a.
Het bericht van de heer van Boven over het horen afwachten
Nagaan of voor het horen het openbaarheidsvereiste geldt.
Geactualiseerd overzicht begroting 2003 naar de stand Ter kennisname aan de raad
van december 2002
Info Fryslân milieu inzake plaagdieren bestrijding
Er zijn bij de bestrijding van ongedierte twee verschillende invalshoeken te onderscheiden n.l. van
de mens (volksgezondheid) en die vanuit de natuur. Nagegaan dient te worden of de rat een
bedreiging vormt voor de mens en of de natuur. Indien dit het geval is dient er een inventarisatie te
worden gemaakt gevolgd door een probleemdefinitie en een plan van aanpak.
De rattenproblematiek zal v.w.b. de voortgang worden afgestemd met de secretaris van het Nation
Park.
Advies inzake schade aan auto en woning eigenaresse Instemmen met de (aangepaste) inhoud en verzending van de concept-brief
Karrepad 26
Opzegging huur woning Noorderstreek 11
Om advies aan de commissie woningverdeling
Brief GS Fryslân inzake Woningbehoefteonderzoek
V.k.a. Aan het woningbehoefteonderzoek Fryslan 2003-WOBOF is geen behoefte aangezien
Fryslân 2003-WOBOF
het woonplan als uitgangspunt dient voor de komende periode.
Uitnodiging + agenda afvalsturing Friesland d.d. 28-11- V.k.a.
02
Brief VFG inzake Besluiten Ledenvergadering van 14- V.k.a.
11-02
T.k.a. de raad.
Begroting 2003 OOW
Ter vaststelling aan de raad in de vorm van een begrotingswijziging te agenderen voor de
raadsvergadering van januari en voorzien van een korte toelichting
Min. LNV informatie/situatie zeehondenvirus
V.k.a.
De DAF 1 tonner voor het jaar 2003 aanhouden ten behoeve van strand en zee gerelateerde
activiteiten en het gebruik daarvan eind 2003 evalueren.
Project Leader II : Met zwerfvuil, op naar schone
V.k.a.
wadden
Met het GRAS de mogelijkheden doorspreken om groepen bezoekers meer te betrekken bij het
zwerfvuil vrij houden van het eiland.
Informatie S.E.S.
Het financieel overzicht van het SES ter kennis te brengen van de raad.
Uit de stukken blijkt dat aan de structuur zoals die aanvankelijk is bedoeld nooit inhoudelijk vorm is
gegeven. Het SES is zelfstandig bevoegd bestedingen te doen en B&W vinden dat een goede en
praktische manier van werken.
De dotaties aan het SES bestaan voor de deelnemende partijen uit gelijke bedragen en daaraan w
B&W vasthouden.

Naast dotaties aan het SES wil het college ook ruimte houden om als gemeente een eigen cultuur
beleid te voeren en in dat kader subsidies te verstrekken. B7W komen met een beleidsnotitie hoe
dat beleid vorm en inhoud kan worden gegeven. Dit beleid kan worden gerealiseerd op basis van
de gemeente te kiezen eigen thema’s en via het gezamenlijk met derden subsidiëren van culturele
activiteiten.

NB.Nagaan of het verslag van de bespreking van 4 februari 1998 beschikbaar is, waarschijnlijk valt daarin te lezen
het SES in de plaats is gekomen van de denktank. Navragen bij TV voorheen ambtelijk secretaris van de SES.

32. Secr.

42. Secr
43. Secr

Tekeningen nieuwbouw gemeentehuis en politiebureau
te Schiermonnikoog van BCT BV
Uitnodiging + agenda NV Kabeltelevisie N.O.Friesland
d.d. 11-12-02
Verzoek kapvergunning 2 iepen i.v.m. gevaar na
brandschade (Langestreek 46)
Conceptbrief i.v.m. afwijzing huur graf op
alg.begraafplaats
Brief G.S.van Fryslân inzake evaluatie bodemsanering
Arriva Nederland Oosterreeweg 2 te Schiermonnikoog.
Planning raads- en commissie vergaderingen 2003
Brief Dir.Noord Min. LNV inzake beëindiging
zeehondenepidemie
Uitnodiging + agenda raadsvergadering 10 december
2002
Conceptraadsvoorstel: Definitieve bouwplan scholen
basisonderwijs en peuterspeelzaal
Verlenging dienstverleningscontract taakbehartiging
financiën met de gemeente Dongeradeel
Nieuwjaarsreceptie
Sluiting gemeentehuis tussen Kerst en Oud- en Nieuw

44.
45.

Representatie
Rondvraag

33. GZ/TV
34. GZ/TV
35. PZ/JF
36. GZ/TV
37. Secr.
38. Secr.
39. AZ/SZ
40. AZ/SZ
41. Secr

V.k.a.
Aanhouden
Conform advies de kapvergunning verlenen
Verzoek afwijzen
V.k.a.
V.k.a.
V.k.a.
T.k.a. de raad
Instemmen met agenda
De raad een aangepast voorstel te doen
Aanhouden

Instemmen met plaatsing van de publicatie in de Dorpsbode
Instemmen met sluiting van de gemeentesecretarie tussen kers en oud en nieuw en het plaatsen v
extra vuilcontainers bij de bedrijven en zonodig bij Vuurtorenpad en Karrepad

Aandachtspunten
• Het onderwerp zwerfafval toevoegen aan de op te stellen voorlichtingsbrochure.
• Strandbeveiliging in 2003
Verzoeken om gebruik van het perceel gemeentegrond aan de Westerburenweg voor begra
door paarden
Afgesproken wordt om het perceel grond aan de Westerburenweg dat laatstelijk tijdelijk is verhuur
aan R. Dijkstra uit een oogpunt van goed natuurbeheer (bescherming van de kwetsbare overgang
polder naar de duinen) niet mee te verhuren.

Boelensschool.
Afwezigheid leden van het college
Burgemeester 6 t/m 9 december
wethouder Dijkstra 7 en 8 december.
Wethouder Wiersema treedt 7 en 8 december op als loco burgemeester.
46.

Plaatsing in de dorpsbode van eindejaarsberichten over de sluiting van het gemeentehuis en de
nieuwjaarsreceptie.
Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders , d.d. 10 december 2002.
De secretaris,
De burgemeester,

(S. Dijs)

Communicatie

(E. Fennema)

