Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders, d.d. 2 juli 2002 nr. 27
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,

Besloten B&W besluitenlijst d.d. 17 juni 2002, nr. 25

2. Secr.
3. Burg.

Openbare B&W besluitenlijst d.d. 17 juni 2002, nr. 25
Vergoeding onkosten Hands free installatie

4. Fin./BB.

Ondertekening overeenkomst constructie
gemeentehuis/politiebureau
Schrijven M. Veldhuis: mld. vandalisme gedenksteen
Willemshof
Items ter bespreking met de politie 01-04 2002

5. Secr
6. Burg.
7. Secr.
8. AZ/SZ.

Onderwerp

12. Burg.

Bevestiging afspraken Fryslân Milieu
Handreiking voor gemeenten over privacyaspecten bij
criminaliteitspreventie
Arbeidsvoorwaardenakkoord VNG
LOGA circulaire over de wijziging van de Gemeentelijke salarisbedragen per 1 februari en 1 oktober 2002
LOGA circulaire over de Uitwerking van het arbeidsvoorwaardenakkoord
Project eiland evenementen

13. B&W
14.

Uitnodiging Prov. Fryslân
Uitnodiging tentoonstelling

9. PZ/GG
10. PZ/GG
11. PZ/GG

Beslissing B&W
De besluitenlijst vaststellen
N.a.v. punt 15 “Recreatie in Habitat en Vogelrichtlijngebieden” deelt de burgemeester mee dat het
Ministerie van LNV een subsidie heeft toegezegd van 50% van de voor Arcadis te maken kosten.
N.a.v. besl.nr. 36 “Conceptovereenkomst i.v.m. met het hanteren van een eenheidstarief door taxiexploitanten” doet de burgemeester verslag van zijn contacten met het ministerie van VWS. De
voorlopige conclusie die uit de verkregen informatie kan worden getrokken is dat de gemeente in deze
zaak geen partij is en het dus onverstandig zou zijn voor de gemeente om als contractpartij op te
treden. Omdat e.e.a. nog onderwerp is van nader juridisch onderzoek is door de betrokken diensten
van het ministerie vooralsnog besloten om in afwachting van de uitkomsten daarvan niet handhavend
op te treden. De plaatselijke taxi-ondernemers zijn hiervan op de hoogte.
N.a.v. de rondvraag wordt opgemerkt dat het VVV een jurist in de arm heeft genomen om de
rechtmatigheid van het gemeentelijk handhavingsbeleid betreffende ondermeer het gebruik van
bijgebouwen te onderzoeken.
De besluitenlijst vaststellen
De gemaakte kosten te vergoeden door middel van het rechtstreeks betaalbaarstellen van de
betreffende factuur
Stukken ondertekenen en retourneren aan BCT
Conform advies opdracht verstrekken voor reparatie
Nagaan of de data kloppen
V.k.a.
Zie separaat verslag van het overleg met de groepschef van de politie.
Instemmen met het voorstel van Fryslân Miljeu voor de huur van de vuilnisauto DAF fag 75 uit 1995
V.k.a.
V.k.a.
De wijzigingen vaststellen
De uitwerking vaststellen
In beginsel akkoord
Een voorbehoud wordt gemaakt ten aanzien van het ten behoeve van dit project verstrekken van een
financiële bijdrage.
V.k.a.
V.k.a.

15. Secr.
16. Secr.
17. Secr.
18. B&W
19. Burg.
20. Secr.

21. Secr.

22. AZ/SZ
23. AZ/SZ
24. AZ/SZ
25. AZ/SZ

26. Burg.
27. SZ/WVG
28. Secr.
29. Secr.
30. Welzijn/JW

31. AZ/SZ
32. AZ/SZ
33. AZ/SZ
34. SZ

35. AZ/SZ
36. Fin/BB
37. GZ/TV

Schrijven betreffende riolering Rijspolder 8
Krantenartikel “intensieve samenwerking overige
waddeneilanden is niet langer gewenst”
Begroting voor de uitvoering van werkzaamheden in
het kader van project ‘Cultuur Erfgoed S’oog”
Schoolgids Martha Karst
Concept projectomschrijving voor de inrichting van het
gebied achter het gemeentehuis
Notitie van de provincie Fryslân Conceptafwegingskader knelpuntenonderzoek bestuurlijke
organisatie
Verslag vergadering van de Cie Jachthaven d.d. 2406-02

Aanhouden
V.k.a.
De werkzaamheden opdragen aan de geschiedeniswinkel
V.k.a.
Instemmen met indiening van een subsidieaanvraag in het kader van het Leaderprogramma
V.k.a.

De problematiek van de rolcontainer zal wethouder Dijkstra bespreken met Ridder.
Voor wat betreft de toekomst van de jachthaven zal worden ingestoken op het in het najaar van 2002
aan de raad voor te leggen voorstel.
Voor het overige V.k.a
Schullefeest 2002
Voor wat betreft de beëindiging van het feest houdt het college vast aan het eerder genomen besluit.
Voor het overige (reclameborden en evaluatie) akkoord
Brief aan de Christelijke Bond van Muziekverenigingen Instemmen met de inhoud van de concept brief
over het 45e Muziek en Zangfestival
Verslag werkgroep Handhaving Schiermonnikoog d.d. V.k.a
18 juni 2002
Nadere actie volgt v.w.b. toezicht op honden in relatie met plaatsing borden door Natuurmonumenten
Aanwijzen toezichthouders
Conform advies de heren Verhagen en Snijder van de politie aanwijzen als toezichthouder in het kader
van de Drank- en Horecawet, de Gastenregistratie en de Wet op de Kansspelen en de heer Huisman
in het kader van het bouw- en woningtoezicht.
Uitnodiging gem. Gezondheidsbeleid
Wethouder Wiersema zal aan de uitnodiging gevolg geven
Aanpassing/actualisering verordening voorziening
V.k.a.
gehandicapten
Herinnering ‘Ding mee naar de F.G. Kordes-trofee
V.k.a.
2002’
Uitnodiging Witteveen + Bos terras
V.k.a.
Schoolgids OBS Martha Karst 2002-2003
De schoolgids obs “Martha Karst” 2002-2003 vaststellen
Voor één augustus 2002 een exemplaar van de gids zenden aan de inspecteur voor het
basisonderwijs.
Informatiebrochure van de Wadvaarders (bestuurders) V.k.a.
Gespreksverslag verkeersdrempels d.d. 26-06-02 met Instemmen met de beantwoording conform conceptbrief Overlap voorkomen door rekening te houden
buurtvereniging Rabbit Hill
met de onlangs over dit onderwerp ingekomen brief van buurtvereniging Rabbit Hill
Project vrijwilligersstimulering
De projectaanvraag indienen
Brief van de Vereniging van Friese gemeenten over de V.k.a.
indiening van voordrachten van bestuurders voor
VNG-commissies
Zondagsopening winkels
Instemmen met verzending concept brieven
Canonherziening Herberg Rijsbergen
Akkoord
Agenda + vergaderstukken AB overlegorgaan
V.k.a.

38. GZ/TV

waddeneilanden
Brochure staatssteun in de sectoren Landbouw,
natuurbeheer en visserij

39. GZ/TV

Aanvraag kapvergunning bomen J. Fischer

40. GZ/TV
41. GZ/TV
42. GZ/TV

Locatie bijenstation
Bouwplan stichting Willem Horsman
Aanwijzing toezichthoudende medewerkers
Milieudienst

43.
44.
45.
46.
47.

53. GZ/TV

Inzameling KGA-Afval
Milieujaarverslag 2001
Aanmelding H. Taekema voor onderzoek Min.VROM
Schrijven Kroon over bouwverg. BA 200115
Natuurbeschermingswet; vergunning “Sui generis”
mechanische kokkelvisserij Waddenzee 2002
Bouwaanvraag garage Schuthof BA 200224
Botulismebestrijding 2002 “Wetterskip Fryslan”
Brandbrief Ver. Evenementenvuurwerk Ned. over de
gevaren die men onderkent bij hantering van de0
nieuwe afstandentabel voor het ontsteken van
evenementenvuurwerk
Inschrijving woonruimte Rietbeek
Weigering vergunning Natuurbeschermingswet;
spisulavisserij in vogelrichtlijngebied Noordzeezone
Jaarrekening 2001, MAD

54. GZ/TV
55. TV

Aanvraag advies NB-wet
Jeugdparlement

56. TV
57. BW/PH
58. BW/PH

Corporatieholding Friesland, jaarverslag 2001
Vergelijkend overzicht bouwleges Friese gemeenten
Bouwaanvraag Weldering

59. GZ/TV
60. TV

Aanlegvergunningen schelpenwinning
Advies over de toekenning van een huisnummer aan
het pand Kerkelaantje 10a en de daarmee
samenhangende gevolgen voor de bewoner van het
destbetreffendee pand
Bouwaanvraag berging bij berkenplas BA 200218
Operartioneel draaiboek zeehonden versie 20 juni

GZ/TV
GZ/TV
GZ/TV
GZ/TV
TV

48. BW/PH
49. TV
50. TV

51. TV
52. TV

61. GZ/PH
62. Secr

V.k.a.
Afgesproken wordt de mogelijkheden te onderzoeken voor het uitgeven van een handzame brochure
met informatie en gedragsregels over en op Schiermonnikoog
De gevraagde vergunning te verlenen. Wethouder Dijkstra zal over deze zaak in contact treden met de
heer Fischer
De brief van het Nationaal Park betrekken bij de te volgen procedure
De brief van het Nationaal Park betrekken bij de te volgen procedure
Conform het advies van de Milieuadviesdienst besluiten tot de aanwijzing van toezichthouders
ingevolge de Wet Milieubeheer
Tevens de heer Koster aanwijzen als opsporingsambtenaar en toezichtshouder.
Het gemeentehuis aanwijzen als locatie waar men incidenteel KCA kan afgeven
V.k.a.
V.k.a.
Conform advies
V.k.a.
Vergunning conform concept verlenen
De heer Klopstra aanwijzen als contactpersoon voor de botulismebestrijding
V.k.a.

De heer Rietbeek plaatsen op de lijst van niet economisch gebondenen
V.k.a.
V.k.a.
Ter kennisneming aan de raad
V.k.a.
Instemmen met de instelling van het jeugdparlement en het convenant. Een eventuele financiële
bijdrage zal worden beoordeeld in het licht van een concreet projectvoorstel met financiële
onderbouwing
V.k.a.
V.k.a.
Aanhouden
Conform advies nadere informatie inwinnen
Procedure tot het verkrijgen van de aanlegvergunning starten
Conform advies het huisnummer Kerkelaantje 10a toekennen en de bewoners informaren over de
gevolgen van deze huisnummertoekenning

Vergunning verlenen
V.k.a.

63. Secr.
64. Secr.
65. Secr.
66.

2002
Onkostenvergoeding wethouders
Presentatie quick scan Brandweer/ambulancegarage
Offerte Metafoor Noord voor juridische ondersteuning
in het kader van de handhaving RO en BWT
Rondvraag

De raad voorstellen om op basis van de rechtspositieregeling wethouders een
onkostenvergoedingsregeling vast te stellen
De presentatie door architect Akkermans voorlopig voor kennisgeving aannemen.
Instemmen met de offerte en de kosten ten laste te brengen van de begrotingspost handhaving.
Voorlichting gemeentehuis 5 september 2002
Uit een oogpunt van kostenbesparing zal worden afgezien van de vervaardiging van een maquette. In
plaats daarvan zal onder voorbehoud ten aanzien van de kosten worden ingestoken op een 3d
presentatie
Gesprek met de heer H.Homan
De burgemeester doet verslag van het gesprek. De secretaris zal een afspraak maken met de heer
Homan.
Huisvesting bewoners van woningen in de Riich die vrijgemaakt moeten worden i.v.m. de bouw
van het medisch en zorgcentrum.
Afgesproken wordt om deze bewoners bij voorrrang op anderen een woning elders toe te wijzen.
Afspraak met de heer Max v.d. Berg
9 juli 2002 20.00 uur
Legen vetputten
De vraag van de fractie Ons Belang berustte op een gerucht. Aan betrokkene zal worden bericht dat
de offerte op een misverstand berust.
Verhuur clubhuis duivenclub

Aan de duivenclub zal een brief worden gezonden waarin wordt meegedeeld dat zij erop
mogen rekenen dat zij het gebouwtje kunnen blijven gebruiken.
Evaluatie werkwijze B&W
Afgesproken wordt om de werkwijze aan het eind van de zomerperiode in een informele sfeer met
elkaar te evalueren
67.
Communicatie
Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders , d.d. 2 juli 2002.
De secretaris,
De burgemeester,

(S. Dijs)

(E. Fennema)

