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Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders, d.d. 28 mei 2002 nr. 22
Aanwezig
:
Wethouders:
De heer J.R. Dijkstra
De heer L.J. Wiersema
Secretaris:
De heer S. Dijs.
Afwezig wegens vakantie de heer E. Fennema, burgemeester
Afz./
Onderwerp
Beslissing B&W
Actie
Secr,
B&W besluitenlijst d.d. 21 mei 2002, nr. 21
De besluitenlijst vaststellen
N.a.v. de weigering van het verzoek van a.s. echtpaar Stielstra-Schoolenberg om een autoontheffing
voor het op het eiland mogen rijden in een trouwauto van de wal wordt n.a.v. de reacties daarop dat in
het verleden in een soortgelijk geval wel vergunning is verleend besloten om alsnog de gevraagde
ontheffing te verlenen. Er wordt echter geen ontheffing verleend voor de auto van de fotograaf.
AZ/SZ
Raadsvoorstel bouw gemeentehuis/politiebureau
Het voorstel op onderdelen transparanter maken zodanig dat voor de raad inzichtelijk is met welke
kosten we worden geconfronteerd ,op welke onderdelen kan worden bezuinigd en welke keuzen er
kunnen worden gemaakt.
Specificeren hoeveel budget er beschikbaar is voor renovatie van het oude gedeelte, voor tijdelijke
huisvesting en voor de inventaris. Tevens specificeren wat wel en wat niet tot de investeringskosten
behoort.
AZ/SZ
Meerjarenraming 2003-2006 GGD Fryslân
Gegevens verwerken in de begroting.
AZ/SZ
Verzoek van het Regionaal Commando Noord om
Verzoek afwijzen
vergunning voor een tactische wateroefening van het
korps Commandotroepen in de periode van 24 juni
2002 om 08.00 uur tot 5 juli 2002 om 17.00 uur
AZ/SZ
Brief van Nationaal Park Schiermonnikoog over
V.k.a.
Plannen om te komen tot een Jeugdparlement voor
Schiermonnikoog (n.a.v. vergadering Overlegorgaan
Nat.Park d.d. 11-4-02)
GZ/PH
Advies Bout Advocaten over het Bouwplan Kroon
Kiezen voor het aanschrijven van de heer Kroon conform optie b
Duinpad 2
WZ/JJW
Advies afdeling Onderwijs over salarisreparatie
Instemmen met verzending van de concept-brief
herintreders openbaar basisonderwijs
AZ/SZ
Lijst afspraken gemaakt op 21 april 2002 tussen
In afwachting van de invoering van de nieuwe wetgeving waarbij de verplichting zal worden ingevoerd
portefeuillehouder Verkeer en eilander taxivan het uitrusten van taxi’s met een black box wordt besloten mee te werken aan een oplossing
ondernemers
waarbij wordt voorkomen dat de taxiondernemers tijdelijk taximeters in de taxi’s moeten installeren.
GZ/TV
Brief NOVEM over: Verduurzamen van
V.k.a.
bedrijventerreinen
AZ/JF
Advies over huur urnen nis op de begraafplaats
Conform advies het verzoek inwilligen
Schiermonnikoog door mevr. E.L. Mulder uit Groningen Ter voorkoming van begrafenistoerisme nagaan of de regeling niet kan worden herzien en beperkt tot
ingezetenen en hen die een maatschappelijke binding hebben met Schiermonnikoog.
AZ/SZ
Verslag van het multidisciplinair overleg
V.k.a.
rampenbestrijding d.d. 2 mei 2002
AZ/SV
Vergoedingen stembureauleden verkiezing Tweede
Conform advies instemmen
Kamer 15-5-2002

13. GZ/TV
14. AZ/SZ
15. AZ/SZ

16. AZ/SZ

17. GZ/PH
18.

Concept raadsvoorstel inzake vaststellen van een
milieuprogramma
Concept raadsvoorstel mobiliteit op Schiermonnikoog
Concept raadsvoorstel APV ten aanzien bepalingen
zeestrand

Verzoek Stichting De Dunâtter:
1. om gebruik te mogen maken van het appartement
van de Fa. Vlasma op het bedrijventerrein 1-6 t/m 7-902 voor het huisvesten van zwembadpersoneel en
2. voor het draainen van disco muziek in de open lucht
op 1 juni 2002 tussen 13.00 en 15.00 uur t.g.v. de
opening van het zwembad
Verzoek fam Stielstra om vrijstelling voor het bouwen
van een garage/berging bij Langestreek 9
Representatie

De raad conform voorstellen
De raad een aangepast voorstel te doen
Het voorstel in die zin aanpassen dat
1. het buggyvliegeren en strandzeilen het gehele jaar is toegestaan op het strandgedeelte
gelegen tussen de strandopgangen naar de Westerburenweg en de vuurtoren;
2. het vliegeren met vliegers het gehele jaar is toegestaan op het strandgedeelte gelegen tussen
de strandovergangen naar het Westerhofpad en het Jacobspad.
Na twee jaar zal worden geëvalueerd hoe e.e.a. in de praktijk heeft uitgewerkt.
1. De Stichting mondeling mede te delen dat aan hun verzoek geen medewerking kan worden
verleend en hem onderhands te attenderen op huisvestingsmogelijkheden die mogelijk door
particulieren kan worden geboden.
2. De gevraagde toestemming verlenen

Het verzoek om onderhands advies voorleggen aan de begeleidingscommissie voor de kom

Wethouder Wiersema zal op 1 juni 2002 acte de présence geven ter gelegenheid van de opening van
de tentoonstelling over de strandvonderij en de expositie van Galerie de Streek in het
Bezoekerscentrum alsook op het zang en muziekfestival.
Wethouder Dijkstra zal op 1 juni 2002 acte de présence geven bij de heropening van zwembad de
Dunâtter.
19.
Rondvraag
Verslag gesprek met politie en rijkswaterstaat over de plaatsing van waarschuwingsborden bij
de strandovergangen.
Wethouder Wiersema deelt mee dat is afgesproken, dat vooruitlopend op de plaatsing van geheel
nieuwe informatie- tevens waarschuwingsborden C. Visser van rijkswaterstaat het kaartmateriaal op
de huidige waarschuwingsborden zal vervangen door nieuw en beter kaartmateriaal waarop helder
staat aangegeven waar de niet te betreden zandbanken liggen en waar gevaar bestaat voor drijfzand.
Voortgang overdracht woningbedrijf
Afgesproken is om de drie in het gemeentelijk woningbedrijf geïnteresseerde woningcorporaties op 13
juni 2002 uit te nodigen voor het geven van een toelichting op de door hen ingediende visies.
Seizoenskracht voor de buitendienst
Afgesproken wordt een oproep te plaatsen in de Dorpsbode.
20.
Communicatie
Geen opmerkingen
Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders , d.d. 4 juni 2002.
De secretaris,
De burgemeester,

(S. Dijs)

(J.R. Dijkstra, loco )

