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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. SD
3. SD
4. SD
5. SD

6. SD

7. SD
8. SD
9. GZ/TV

10. GZ/TV

11. GZ/TV
12. GZ/TV
13. GZ/TV
14. GZ/TV
15. GZ/TV

16. GZ/TV

Onderwerp
Openbare B&W besluitenlijst d.d. 13-08-2002, nr. 32
Overlijdensbericht Janet Smink – Helder
Uitnodiging afscheid Siem Jansen, Gedeputeerde
Provincie Fryslân
VNG-circulaire. Analyse regeerakkoord onderdeel
modernisering arbeidsmarktbeleid
Congres- en Studiecentrum VNG/Bestuursacademie
Nederland. Studium Generale. Het lokaal bestuur van
morgen. Politiek, omgeving en organisatie
VNG. Vernieuwingsimpuls Dualisme en lokale
democratie. Regionale bijeenkomsten over dualisme
voor nieuwe raads- en collegeleden
FIZAE. Seminar financieel beleid in duaal bestel
24okt02
Uitnodiging opening st. Multifunctioneel centrum
Sionsberg Dokkum
Milieuadviesdienst. Inzetten van terugvallende
middelen voor bouwplannen seniorenhuisvesting regio
Noord-Friesland
Aanvraag kapvergunning door Gemeente
Schiermonnikoog voor 1 iep nabij Geref. Kerkgeb. a/d
Langestreek
Afmelding benoeming als bestuurslid St.
Bezoekerscentrum van dhr. D.Boersma
Brief LeoReitsma, Huhtamaki Paper Recycling.
Prijsdaling oud papier
Folder Min. LNV over LIFE-Nature, Europese cofinanciering voor Nederlandse natuur
Jaarverslag Monumentenwacht Fryslân
Brief Min. LNV. Advies i.v.m. aanvraag vergunning
o.g.v. natuurbeschermingswet van de Coöperatieve
Producentenorganisatie van de Ned. Mosselcultuur
Provinsje Fryslân. Monitoringsresultaten grondwater
ter plaatse van het Bezoekerscentrum

Beslissing B&W
De besluitenlijst vaststellen
V.k.a.
An de nazorg de nodige aandacht besteden
De burgemeester zal ter receptie acte de présence geven
V.k.a.
V.k.a

Met de griffier zal worden nagegaan of de uitnodiging ook is verzonden aan de raadsleden

V.k.a
V.k.a
Nagaan of de gemeente in aanmerking kan komen voor een bijdrage

De gevraagde kapvergunning verlenen

V.k.a.
Nagaan of mevr. Zaal instemt met benoeming tot bestuurslid in de plaats van de heer Boersma
V.k.a
Conform advies V.k.a
Meenemen in de werkgroep beheer van het Nationaal Park
V.k.a.
V.k.a.

Mogelijkheden onderzoeken voor alternatieve gebruiksmogelijkheden van de betreffende locatie

17. GZ/TV
18. GZ/TV
19. FIN/BB

Uitnodiging informatieve startbijeenkomst
Bezoekerscentrum
OOW. Stukken m.b.t. de vergadering van het DB op
22aug02
Advies over deelname Iepenwacht en
Iepziektebestrijding in relatie tot de rijkssubsidie

20.
21.

Representatie
Rondvraag

22.

Communicatie

Het college zal aan de uitnodiging voor de startbijeenkomst gevolg geven
V.k.a.
Niet deelnemen aan de Iepenwacht. De Iepziektebestrijding en nieuwe aanplant vooralsnog uitvoeren
conform het plan van aanpak van de buitendienst. T.z.t. de nieuwe aanplant opnemen in het
groenplan.
Geen opmerkingen
Afwezigheid burgemeester
De burgemeester is van 22 tot en met 25 augustus afwezig.
Afwezigheid wethouder Dijkstra
Wethouder Dijkstra is van 7 tot en met 11 oktober afwezig
Jachthaven
Afgesproken wordt dat bij de gemeente Vlieland gegevens zullen worden opgevraagd over de
beheersvorm en bestuurlijke afspraken die in dat kader zijn gemaakt over de jachthaven.
Mogelijke uitgifte van bouwkavels
N.a.v. de komende discussie over de bouwlocatie en de mogelijke uitgifte van bouwkavels en de
gevoeligheden die daaromtrent leven wordt afgesproken een fijnmazig toewijzingssysteem te
ontwikkelen.
Knippen van heggen op hoeken van straten en kruisingen in het belang van het verhogen van
de verkeersveiligheid
Wethouder Wiersema deelt mee dat hierover een brief zal worden gezonden door de directie van de
Mavo. Afgesproken wordt om eerst de brief af te wachten en dan in kaart te brengen om welke hoeken
en kruisingen het gaat. Vervolgens zal dan aan de politie advies worden gevraagd over het
verkeersveiligheidsaspect.
Brief aan de heer Zandt over het in het kader van de bevordering van de verkeersveiligheid op
het kruispunt Nieuwestreek/Middenstreek plaatsen van paaltjes ter voorkoming van hinderlijk
parkeren
Afgesproken wordt de brief te versturen en ook de firma Schut daarover te informeren
Conditie vijver kinderboerderij
Wethouder Wiersema vraagt i.v.m. het gevaar voor botulisme aandacht voor de conditie van de vijver
bij de kinderboerderij.
Dienstregeling Wagenborg
Door de heer Van Langen is gevraagd om een reactie. Het algemene gevoelen is dat de
dienstregeling kan worden gehandhaafd. Wel zou een extra 15 minuten ruimte tussen aankomst en
vertrek van de boot op Schiermonnikoog meer mogelijkheden bieden voor kort bezoekers om met
dezelfde boot waarmee men is gekomen de terugreis te maken.
Geen opmerkingen

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders , d.d. 27 augustus 2002.
De secretaris,

De burgemeester,

(S. Dijs)

(E. Fennema)

