Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders, d.d. 23 april 2002 nr. 17
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. Secr.
4. AZF/SZ

Onderwerp
Openbare besluitenlijst B&W-verg. d.d. 16 april 2002
nr. 16
Brief Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) en
Koninkrijksrelaties over de Voramp-campagne 2002.
Doel van deze campagne is het opnieuw aan de
bevolking bekend maken van het basisscenario: “ Als
de sirene gaat, ga direct naar binnen, sluit deuren en
ramen en zet de radio of TV aan.
Brief Min. BZK over de Herhalingscampagne Voramp
2002
Voorstellen naar aanleiding van de door de
reclamecommissie gegeven adviezen over
vergunningsaanvragen van de Ware Jacob en Gribus

5. AZF/SD

Jaarverslag 2001 van de Waddenadviesraad

6. AZF/SZ

Verbeterd exemplaar overzicht vertegenwoordigers in
commissies en bestuursorganen

7. AZF/SZ

Concept-brief aan Fryske Academie over subsidie
eilander woordenboek
Advies over:
1. School- en leerlingbegeleiding in het schooljaar
2002-2003 in verband met het loslaten van het
solidariteitsbeginsel en het gelijktrekken van de
tarieven voor school en leerlingbegeleiding
(psychologenuren);
2. Onderwijsbegeleiding vanaf 1 augustus 2003 in
verband met de keuzevrijheid van schoolbesturen wat

8. AZF/AddVr

Beslissing B&W
De besluitenlijst vaststellen
V.k.a.
De sirene zal worden geplaatst op de C 2000 mast.
Nagegaan zal worden wanneer deze mast wordt gebouwd.

V.k.a.
1. Voor wat betreft “De Ware Jacob” en “Gribus” wordt besloten het advies van de commissie te
volgen;
2. De “Baktebole” aanschrijven;
In het belang van een zo breed mogelijk gedragen advisering zal de commissiesecretaris worden
verzocht bij het bijeenroepen van de commissie te streven naar het bereiken van een zo maximaal
mogelijke aanwezigheid van de leden.
V.k.a.
t.k.a. raad.
Bij het bezoekerscentrum dient J. Dijkstra te worden vervangen door E. Fennema
De heer Durk Boersma zal worden benaderd als burger kandidaat en indien hij daartoe niet bereid is
zal mevr. Petra Smit daarvoor worden benaderd.
Vanuit de raad is de wens naar voren gekomen om de commissie voor de kom uit te breiden met twee
burgerleden. Omdat het hier een adviescommissie van deskundigen betreft en de belangen van de
burgers via de hen ter beschikking staande beïnvloedings- en rechtbeschermingsmiddelen op andere
wijze voldoende zijn gewaarborgd, wordt besloten niet tot uitbreiding van de commissie over te gaan.
Aanhouden
Nadere informatie opvragen bij de Fryske Academie naar de achtergronden van het verzoek
1. de zgn. psychologenuren handhaven;
2. De schoolbegeleiding gefaseerd afschaffen als volgt: De schoolbegeleiding voor het
schooljaar 2002-2003 terugbrengen tot 50 % en met ingang van het schooljaar 2003-2004
tot 0 %.

9. AZF/SZ

10. AZF/SZ

11. AZF/SZ

12. AZF/SD

13. AZF/SD

14. AZF/SZ

15. AZF/SZ

16. AZF/SZ
17. AZF/SZ

18. AZF/SZ

19. AZF/SZ

betreft de inkoop van begeleidingsuren en de
mogelijke aanvulling van de gemeente.
Offerte Stichting Kinderopvang Noord-Oost Friesland
voor onderzoek naar behoefte aan kinderopvang.
Verslag van de vergadering van de Commissie
Overleg Bootdienst Schiermonnikoog (COBS) d.d. 28
maart 2002
Afschrift van de brief van de Vereniging van Eigenaren
van Vitamaris aan de heer S. Schut en mevr. M.
Groendijk over de besluiten die het bestuur van de
vereniging heeft genomen betreffende het medegebruik door groepen eilanders van het zwembad.
1e Presentatie Cap Gemini Ernst & Young van de
uitkomsten van het onderzoek naar de samenwerkingsmogelijkheden Waddeneilanden met behulp van
ICT
Uitnodiging van VNG International voor het Twinning
Congress dat van 22 tot en met 25 mei 2002 zal
worden gehouden in Antwerpen
Verzoek Projectleider NSDO om reactie op het tweede
deel Rijksoverheidbeleid Nationale Strategie
“Duurzame Verkenning” dat voor de zomer aan de
Tweede kamer zal worden aangeboden.
Gespreksverslag van De Kluut van de vergadering d.d.
11 april 2002 over het communicatieplan voor het
Nationaal Park
CAO bulletin van de VNG(Informatie van het College
voor Arbeidszaken)
Vragen van raadslid: dhr. C.A.F. van der Kolk(1) en
mw E. Claessens (2) i.v.m. agendapunt 15, Vragenuur,
raadsvergadering 23 april a.s. t.w.:
1. Handhaving m.b.t. controles bouwprojecten
2. Elektrisch rijden op de Waddeneilanden n.a.v. een
krantenartikel in landelijke dagbladen d.d. 18 april
over een plan van de burgemeester van Vlieland
Nagekomen stukken voor raadsvergadering d.d. 23-402
- overzicht adviescommissie (punt 9 agenda)
- gewijzigd voorstel uitvoering audit GBA
- jaarschema vergaderingen 2002
Verzoek VVV Schiermonnikoog om toestemming voor
het organiseren van een hardloopwedstrijd in

Instemmen met het uitvoeren van het onderzoek. Aan de hand van de door de eigen organisatie te
leveren basisgegevens zal nader met de Stichting Kinderopvang worden onderhandeld over de kosten
van het onderzoek.
V.k.a.
T.z.t. alert zijn op nieuwe door Wagenborg te presenteren dienstregeling
V.k.a.

V.k.a.

V.k.a.

V.k.a.

V.k.a.

V.k.a.
De vragen zullen door de portefeuillehouders ter raadsvergadering worden beantwoord.

Nb. Voor de beantwoording daarvan wordt verwezen naar de notulen van de raadsvergadering van 23 april 2002

V.k.a.

In principe de gevraagde medewerking te verlenen

20. AZF/SZ

21. GZ/TV
22. GZ/TV

23. GZ/TV
24. GZ/TV

25. GZ/PH

26. GZ/PH

27. GZ/PH
28. GZ/TV
29. GZ/TV

30. GZ/TV

31. GZ/TV
32. GZ/TV

samenwerking met de atletiekvereniging ARGO’77 uit
Groningen en Reactief van Schiermonnikoog
Vragen Ons Belang i.v.m. agendapunt 15, Vragenuur,
raadsvergadering 23 april a.s. t.w.:
- Jaarplan SKW 2002;
- Afhandeling verkoop gemeentelijke gebouwen aan
het Van der Molenpad;
- Evaluatie reclamebeleid;
- Kanoverhuur-container bij de jachthaven;
- Vlugschrift vrij Schiermonnikoog.
Brochure over gedifferentieerde tarieven in de
Afvalstoffenheffing (Diftar)
Uitnodiging Dir.Noord LNV voor bijeenkomst op 30-502 voor nadere uitleg over de op 1 april ingetreden
Flora- en faunawet.
Samenvatting van het overleg op 28 januari 2002 over
de professionalisering van de milieuwethandhaving.
Advies afd. GZ inzake herziening bestemmingsplan
zwembad De Dunatter en aanbieding eindrapport
ecologische effecten op de omgeving.
Advies afd. BWT inzake de bouwmelding voor het
uitbreiden van een woning Reddingsweg 13 BA
200217
Conceptbrief met toestemming aan mevrouw Heinink
n.a.v. haar verzoek d.d. 11-4-02 , kenmerk PH
20020254voor het aanbrengen van een rookkanaal in
de woning FH Gasaustraat 3 onder voorwaarden.
Advies afdeling VROM inzake Notitie Afwentelen
Planschade
VNG reactie op deel 3 van de planologische
kernbeslissing Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening
Brief van Mw. T. Steendam met het verzoek om in
aanmerking te komen de woning Van
Starkenborghstraat 33 te huren.
Brief Plattelânsprojekten + brochure “even voorstellen
plattelânsprojekten“ met uitnodiging voor themabijeenkomsten in het kader Werken aan Leefbaarheid op
de Waddeneilanden
Advies + conceptbrieven afd. Vrom inzake handhaving
bijgebouwen.
Conceptbrief aan dhr. Zandt i.v.m. stilleggen
verbouwwerkzaamheden Rijspolder 8

De vragen zullen door de portefeuillehouders ter raadsvergadering worden beantwoord.

Nb. Voor de beantwoording daarvan wordt verwezen naar de notulen van de raadsvergadering van 23 april 2002

V.k.a.
V.k.a.

V.k.a.
Betrekken bij de discussie over de toekomst van het zwembad

De gevraagde bouwtoestemming te verlenen

In te stemmen met verzending concept-brief

In te stemmen met het bijgevoegde concept-raadsvoorstel en bijbehorende notitie “Afwentelen
planschade”.
V.k.a.
V.k.a.

V.k.a.

In te stemmen met verzending concept brief. Met de heer P. Koster nadere afspraken maken over de
controle en het nalopen van de lijst met twijfelgevallen.
In principe instemmen met de inhoud van de concept brief. In verband met de impact van deze zaak
de brief voor een juridische toets en begeleiding van het proces voorleggen aan de huisadvocaat.
De huisadvocaat zal voor een nadere kennismaking met het college worden uitgenodigd voor maan-

33. GZ/PH

34. GZ/PH

Verzoek dhr. Huybrechts en mw. Basari t.a.v.
-het plaatsen van een schutting;
-gebruik groenstrook naast woning Langestreek 13;
-vrijstelling voor winkelruimte.
Principe aanvraag recreatiewoningen Rijspolder 8
(terrein Zandt)

35. GZ/PH

Bouwcontrole week 16 2002

36. GZ/PH

40. GZ/PH

Brief adj.secr. Samenwerking Inspectie Waddenzee
(SIW) over schelpenwinning in het PKB gebied
Waddenzee
Stukken G.S. om op gebruikelijke wijze ter visie gelegd
te worden:
- Bekendmaking ontheffing Flora- en
Faunawet;
- Brief aan BFVW te Gytsjerk inzake
ontheffing ingevolge art 68,lid 1 onder d.
van de Flora- en Faunawet
- Brief aan Ver. voor Natuurbescherming te
Gorredijk inzake ontheffing ingevolge art
68,lid 1 onder d. van de Flora- en
Faunawet.
Uitnodiging regionale Wadden m.e.r.-bijeenkomst
dinsdag 14 mei 2002 te Appingedam
Uitnodiging aandeelhoudersvergadering Bouwfonds
d.d. 29 mei 2002 te Amersfoort
Verslag vergadering Begeleidingscie Kom d.d. 10-4-02

41.

Representatie

42.

Rondvraag

37. GZ/TV

38. GZ/TV
39. GZ/TV

dag 29 april 2002 .
In te stemmen met verzending concept brief

Aanhouden
Het college wil nader worden geïnformeerd over de maatvoering in verband met de te maken
afwegingen in het kader van het verlenen van de binnenplanse vrijstelling
N.a.v. de laatste ontwikkelingen een bouwstop opleggen voor de bouwactiviteiten op het perceel
Duinpad 2 en dit dossier voor een nadere juridische toets en procesbegeleiding voorleggen aan de
huisadvocaat
V.k.a.

De stukken conform verzoek op de gebruikelijke wijze ter inzage te leggen

V.k.a.
V.k.a.
V.k.a.
Voor wat betreft de abri aan de Aisterbun zijn er een drietal overwegingen op grond waarvan het
college voorlopig afziet van plaatsing:
1. Er is nauwelijks aanbod van passagiers.
2. Het wordt een vandaalaantrekkend object op de route naar de kampeerboerderijen.
3. Een abri op die plek wordt als ontsierend ervaren.
Afgesproken wordt om eerst de ervaringen af te wachten met de aan de Oosterreeweg te plaatsen
Abri. De raad zal voor de raadsvergadering van 7 mei 2002 per brief hierover worden geïnformeerd.
De burgemeester is verhinderd de receptie ter gelegenheid van het afscheid van wethouder Daan
Schilling van Texel bij te wonen. Afgesproken wordt om hem per brief te bedanken voor de plezierige
samenwerking.
Voortgang bouw verbouw schoolgebouwbasisscholen en nieuwbouw peuterspeelzaal
De secretaris zal over de voortgang contact opnemen met A.D. de Vries
Ontwikkelingen zwembad

Wethouder Dijkstra doet verslag van het gesprek dat hij heeft gehad met de Stichting i.o. Men heeft
het zwembad praktisch bedrijfsklaar en de opening is aanstaande. Men beschikt inmiddels over een
inspectierapport van Rijnders uit Groningen over de technische staat van het zwembad. Voor wat
betreft de eisen aangaande de hygiëne zal worden nagegaan of de provinciale vergunning de zaak
dekt. De stichting zal een exploitatieoverzicht overleggen en een verzoek indienen om de exploitatie af
te dekken tot maximaal ƒ 50.000,00.
Wethouder Dijkstra vraagt machtiging voor het maken van verdere afspraken. Hij wil de zaak voor de
raadsvergadering van 7 mei 2002 afronden opdat de raad daaraan zijn goedkeuring kan hechten. De
machtiging wordt hem verleend. Wel dient hij attent te zijn op het mogelijk weglekken van water. Er
dient een contract te worden opgesteld, waarin de rechtsverhouding tussen de Stichting en de
gemeente voor het komende seizoen wordt geregeld. Ook de rechtsverhouding tussen de stichting en
v.v. De Monnik dient te worden geregeld. Voor wat betreft het af te dekken exploitatieverlies dient
ondermeer rekening te worden gehouden met reeds in het jaar 2002 door de gemeente gemaakte
kosten voor gas, elektriciteit en water en uitgekeerde vergoedingen voor het kunnen volgen van
zwemlessen aan de wal de kosten van het gebruik van het zwembad van Vita Maris, het Tolhuisbad
etc. Afgesproken wordt dat wethouder Dijkstra het exploitatieoverzicht kortsluit met B. Bijlsma.
Openbaarmaking nevenfuncties burgemeester en wethouders
Ingevolge de artikelen 12, en 41b lid 3 van de Gemeentewet dienen de raadsleden en de wethouders
openbaar te maken welke andere functies zij vervullen dan die van raadslid of wethouder. Op grond
van artikel 67 van de Gemeentewet maakt de burgemeester openbaar welke nevenfuncties hij, anders
dan uit hoofde van zijn burgemeestersambt, vervult.
Afgesproken wordt dat de leden van het college e.e.a. doorgeven aan de secretaris zodat hij voor
openbaarmaking kan zorgdragen.
Vakantie wethouder Wiersema
Wethouder Wiersema heeft vakantie van 22 t/m 29 juni 2002 en van 7 t/m 21 september 2002.
Verzoek om een financiële bijdrage in de kosten van een ter gelegenheid van de opening van
het districtspolitiebureau te Dokkum aan te bieden kunstwerk.
De burgemeester licht het verzoek toe. Het gaat om een bedrag van circa ƒ 600,00. Afgesproken
wordt de bijdrage beschikbaar te stellen.
Afwikkeling kwestie Heikens
Afgesproken wordt om deze zaak om advies voor te leggen aan de beleidsmedewerker ruimtelijke
ordening.
Afspraak met aannemer R. Dijkstra
De heer Dijkstra heeft om en onderhoud met het college gevraagd. Een afspraak zal worden gemaakt.
Vakantie secretaris
De secretaris is met vakantie van 11 tot 25 mei 2002
43.
Communicatie
Geen opmerkingen
Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders , d.d. 30 april 2002.
De secretaris,
De burgemeester,

(S. Dijs)

(E. Fennema)

