Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders, d.d. 26 november 2002 nr. 47
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. GZ/PH
4. GZ/PH
5. GZ/PH
6. GZ/TV
7. GZ/TV
8. GZ/TV
9. GZ/TV

10. GZ/TV
11. GZ/TV

12. GZ/TV

13. GZ/TV
14. GZ/PH

Onderwerp
Openbare B&W besluitenlijst d.d. 19-11-2002, nr. 46
Jaaroverzicht OOW 2002

Bouwaanvraag wijziging op een verleende vergunning
BA 200256
Brief “Hûs en Hiem” over voorstel wijziging
Bouwverordening/Reglement op de Commissie
Bouwplan verbouw en uitbreiden Reeweg 8, BA
200144
Verzoek rooien eik in tuin FH Gasaustraat 12
Brief over verstoring zeehonden
Brief VNG inzake tarieven openbare verlichting
Uitspraak Rechtbank Leeuwarden inzake het verzoek
om voorlopige voorziening van A.C.G. van Dijk,
plaatsing tenten nabij kampeerboerderij Binnendijken,
Van der Molenpad 13.
Benoeming leden Welstandscommissie
Verslag gesprek 7-11-02 tussen afvaardiging
Bung.park c.v. De Monnik en de gemeente
Schiermonnikoog
Brief G.S. van Fryslân inzake wijzigingen en
aanvullingen in het het ontwerp-statenbesluit tot
opheffing 6 waterschappen
Uitnodiging en agenda AB-vergadering Hûs en Hiem
Verslag bespreking Bouwcommissie Peuterspeelzaal
d.d. 21-11-02

Beslissing B&W
De besluitenlijst vaststellen
V.k.a.
T.k.a. raad
T.k.a. de medewerkers
Conform advies vergunning verlenen
Conform voorstel de raad voorstellen de Bouwverordening hoofdstuk 9 over de Welstand aan te
passen en het Reglement op de Commissie vast te stellen.
Conform advies vergunning weigeren omdat de woning niet zal voldoen aan het Bouwbesluit
Conform advies kapvergunning verlenen.
V.k.a.
Ter afdoening in handen stellen van het secretariaat van het Nationaal Park
V.k.a.
V.k.a.
Nagaan of het zinvol is om tegen de motivering beroep aan te tekenen

De raad een conform voorstel te doen en daarin de naam van M. Hoogeveen te vervangen door die
van P. Huisman.
N.a.v. het verslag zal er een afspraak worden gemaakt voor een bestuurlijk overleg in de maand
januari 2003 met wethouder Dijkstra.
Imminga zal worden gevraagd naar het advies over de riolering in het bungalowpark.
V.k.a.

V.k.a.
Aan “Hûs en Hiem” bericht zenden dat wethouder Dijkstra verhinderd is de vergadering bij te wonen.
Wethouder Wiersema doet verslag van het contact dat hij heeft gehad met A.D. de Vries. Die bereidt
een raadsvoorstel voor en heeft ook contact gelegd met het bureau ICS. Het raadsvoorstel zal worden
aangeboden voor behandeling in de vergadering van B&W d.d. 3 december 2002. Akkermans laat een
contra-expertise uitvoeren door het bureau KSB uit Sneek en conform eerder besluit dient dit ook van
gemeentewege te worden gedaan waarvoor BCT zal worden benaderd.
Verder wordt afgesproken om t.z.t. in een contract met SCW de afspraken over het gebruik van de
Peuterspeelzaal te gebruiken ruimten vast te leggen.

15. AZ/SZ
16. AZ/SZ
17. AZ/SZ
18. AZ/SZ
19. AZ/SZ
20. Secr.
21. AZ/SZ
22. Brw/HV

23. AZ/SZ

Brief aan Rotaryclub inzake een vergunning voor het
houden van een fakkeloptocht op 28-12-02
Brief Camper Club Nederland inzake
camperstaanplaatsen
Conceptraadsvoorstel Publieksinformatie strand.
Uitnodiging + agenda voor Algemene
Najaarsledenvergadering van de VVV d.d. 2-12-02
Verslag bijeenkomst bespreking Beleidsnotitie
Mobiliteit Schiermonnikoog 2002, d.d. 18-11-02
Brief Noord Nederlands Bureau voor Toerisme:
presentatie actie- en beleidsplan 2003
Brief Scouting Nederland: verzoek ondersteuning
nationale scouting schoonmaakdag d.d. 29-4-2003
Samenwerking brandweer Noordoost Friesland

24. Burg.
25.

Brief St.Rechtsbijstand: Bezwaarschrift tegen
weigering reclamevergunning Bakkerij “De Baktebole”
Begroting 2003 OOW
Representatie

26.

Rondvraag

De burgemeester zal de voortgang bespreken met de senioren met het verzoek om instemming met
het toevoegen van een raadsvoorstel aan de agenda voor de besluitvormende vergadering en zo dat
niet gehaald wordt voor het beleggen van een extra raadsvergadering.
Instemmen met inhoud en verzending van concept-brief
T.k.a. de raad met voorstel v.k.a.
De raad conform voorstellen
Wethouder Dijkstra zal namens het college als auditor de vergadering bijwonen
V.k.a.
V.k.a.
V.k.a.
Scouting Nederland berichten dat er op Schiermonnikoog geen scoutinggroep is.
De burgemeester licht toe dat er op drieërlei niveau wordt samengewerkt intergemeentelijk (bi-lateraal
met Dongeradeel), op districtsniveau (prevab en officier van dienst) en regionaal (regionale
brandweer) Instemmen met het participeren in de samenwerking. Echter inzetten op een
kostenneutrale bijdrage.
V.v.k.a.
Om advies aan de afdeling financiën
De burgemeester zal 29 november 2002 namens het college acte de présence geven tijdens de
afscheidsreceptie van burgemeester van de Beukering van Terschelling. Voor het overige geen
opmerkingen.
Offerte Atrivé
De bestaat uit twee aparte onderdelen: 1. het uitwerken van de randvoorwaarden waaronder het
woningbedrijf kan worden verzelfstandigd; 2. het begeleiden van het verzelfstandigingsproces.
Met het in gang zetten van fase 1. wordt ingestemd. Afgesproken wordt dat de burgemeester aan het
seniorenconvent instemming vraagt en daarbij voorstelt dat het kredietvoorstel wordt geagendeerd
voor behandeling door de raad in zijn vergadering van februari 2003.
Afrekening met St. de Dunâtter
Het exploitatieoverzicht is door de stichting ingediend. Afgesproken wordt om het saldo ad € 8.000,00
aan de stichting over te maken en de raad voor zijn vergadering van januari een voorstel te doen
waarin een terugblik wordt gegeven op de exploitatie van het afgelopen jaar, een voorstel wordt
gedaan voor de exploitatie van het zwembad in het jaar 2004 en zo mogelijk wordt vooruitgekeken
naar exploitatie in het jaar 2005.
Mobiliteitsbeleid
Nader bezien in hoeverre het mogelijk is om als gemeente bij de uitvoering van de publieke
dienstverlening een voorbeeldfunctie te vervullen. In dat kader zal worden bezien of voor het gebruik
van de vuil inzamelingsauto en de vrachtauto kan worden aangesloten bij de voor het vracht
bevoorradingsverkeer met de vervoerders gemaakte afspraken.

Instelling 30 km zone voor Karrepad
Afgesproken wordt om te bezien of het Karrepad binnen de grenzen van de bebouwde kom kan
worden gebracht.
Introductie eilander component in het evenement “Schrijvers om de Noord”
Dit zal worden opgenomen met de organisatoren.
Huisvestingsvoorstellen
Wethouder Wiersema doet verslag van de door hem gevoerde onderhandelingen. Nader schriftelijk
toewijzingsvoorstel volgt.
Koepelproject Bezoekerscentra
Wethouder Wiersema doet verslag van de door hem bijgewoonde bijeenkomst waar het voorstel van
het bureau VANDERTUUK is besproken. Dit voorstel gaat uit van: 1. professionele ondersteuning bij
het formuleren van een subsidieaanvraag en 2. de aanstelling van een projectleider die de voorstellen
voor de diverse projecten uitwerkt en het subsidietraject verder begeleidt. De voorstellen zijn per
eiland nogal verschillend. Met de ondersteunining bij het formuleren van de subsidieaanvraag is
ingestemd. De aanstelling van een projectleider was de vergadering een brug te ver. Voorstellen
zullen verder via de local action group in procedure komen.
Voortgang vaargeulproblematiek
De burgemeester doet verslag. Rijkswaterstaat wil zich niet binden op het op diepte houden van de
Glinder.
Voortgang gemeentehuis
De voor 25 november geplande vergadering van de projectgroep is afgelast omdat de rekenmeesters
er nog niet uit waren. Aan BCT zal worden voorgesteld de e.v. projectgroepvergadering te plannen
voor maandagmorgen 2 december om 09.00 à 09.30 uur te Dokkum.
27.
Communicatie
Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders , d.d. 02 december 2002.
De secretaris,
De burgemeester,

(S. Dijs)

(E. Fennema)

