Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders, d.d. 29 oktober 2002 nr. 43
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. AZ/SZ
3. GZ/TV
4. AZ/SZ

5. Secr

6. Secr

7. Secr

8. AZ/SZ

9. AZ/SZ
10. Secr
11. Secr

12. Secr
13. GZ/TV

Onderwerp
Openbare B&W besluitenlijst d.d. 22 oktober 2002, nr.
42
Uitn. Van de CdK Fryslân voor Themabijeenkomst
Rampenbeheersing op 13 november 2002
Brief Wetterskip Fryslân over naleving WVOvergunning
Bevestiging door manager Tolhuisbad van de met
wethouder Dijkstra gemaakte afspraken over het
organiseren van zwemlessen in de periode oktober
2002 tot medio mei 2003
Toezending door de VNG van het boekje VNG
Internationaal: Overzicht van diensten aan de
Nederlandse Gemeenten.
Afschrift van brief van “Hûs en Hiem” over de
nieuwbouw van het gemeentehuis aan de heer J. van
Boven.
Afschrift van brief van Bureau Ardyn aan Bouw
Consulting Twente dat de arbo-adviseur n.a.v. de aan
hem toegezonden tekeningen over het politiebureau
geen opmerkingen heeft
Verzoek MKB Noord voor het in 2003 plannen van
bijeenkomst waarin van gedachten kan worden
gewisseld op welke wijze in gezamenlijkheid
operationele voortgang kan worden gegeven aan
geselecteerde beleidsonderwerpen.
Brief Noorderbreedte betreffende een
Subsidieaanvrage voor “Schrijvers om de Noord
Offerte H. Perdok voor verslepen drijvende steigers
jachthaven naar Oostmahorn
Verzoek PV Brandweer om toestemming voor het
gebruikmaken van brandweerfaciliteiten op het eiland
voor het organiseren van het brandweerweekend
Agenda en stukken voor de besluitvormende
vergadering van de raad van 29 oktober 2002
Advies over de aanvraag om kapvergunning van J.

Beslissing B&W
De besluitenlijst vaststellen
De burgemeester zal aan de uitnodiging gevolg geven en de themabijeenkomst bijwonen.
De buitendienst is opgedragen om de geconstateerde leemtes in de naleving van de vergunningvoorwaarden op te heffen.
Instemmen met de gemaakte afspraken. Deze kortsluiten met de directeuren van de basisscholen met
het verzoek om de voorlichtingsbrief over de zwemlesfaciliteiten te verspreiden onder de ouders van
de voor zwemles in aanmerking komende kinderen.
V.k.a.

V.k.a.

V.k.a.

MKB Noord berichten dat het college bereid is tot het gevraagde gesprek over te gaan.

Instemmen en de raad voorstellen het gevraagde subsidie beschikbaar te stellen.
Conform offerte opdracht verstrekken
De gevraagde toestemming verlenen

V.k.a.
De gevraagde kapvergunning verlenen

14. GZ/TV
15. GZ/TV

16. GZ/TV

17. GZ/PH
18. Secr

19. AZ/SZ
20. AZ/SZ

Frijters voor het kappen van een meerstammige
zilverpopulier
Brief J. van Boven met kopie van het bezwaarschrift
tegen het gemeentehuis van de heer M.F. Westers
Brief Trip advocaten waarin hij namens zijn opdrachtgever de heer G. Kroon laat weten dat hij zijn
bezwaarschrift intrekt.
Uitnodiging Waddenvereniging voor eilandbijeenkomst
in Hotel Duinzicht op woensdag 6 november 2002
aanvang 19.45 uur
Afschrift van brief Hûs en Hiem aan de heer J. van
Boven over de nieuwbouw van het gemeentehuis
Uitnodiging Wagenborg’s Passagiersdiensten en
Scheepswerf Bijlsma voor kiellegging van de nieuwe
veerboot voor de dienst Ameland-Holwerd
Beleidsnotitie mobiliteit
Brief bestuur Inspecteur Boelensschool over het
gebruik van de aula

21. AZ/SZ
22.
23.

Jaarverslag 2001 Zorgkantoor
Representatie
Rondvraag

24.

Communicatie

V.k.a.
V.k.a.
Afgesproken wordt om de mogelijkheden na te gaan om de door de gemeente gemaakte kosten voor
juridische bijstand op de heer Kroon te verhalen.
De waddenvereniging te berichten dat het college in verband met de OOW –bijeenkomst op Vlieland
verhinderd is de eilandbijeenkomst bij te wonen.
V.k.a.
Wethouder Dijkstra zal namens de gemeente acte de présence geven.

De notitie aanpassen
Met instemming wordt kennisgenomen van de brief van de Inspecteur Boelensschool waarin de
gemeente wordt toegestaan om voor de duur van de nieuwbouw/verbouw van het gemeentehuis de
aula te mogen gebruiken.
V.k.a.
Geen opmerkingen
Gebrekkige berichtgeving over het uitvallen van het busvervoer als gevolg van de storm op
zondag 27 oktober 2002
Afgesproken wordt om Wagenborg erover aan te schrijven dat de wachtruimte niet beschikbaar was
voor passagiers die op Lauwersoog geen aansluiting vonden op het openbaar vervoer.
Hen tevens verzoeken deze wachtruimte eerder open te stellen dan drie kwartier voor vertrektijd
veerboot omdat het vaak voorkomt dat passagiers ’s ochtends na aankomst van b.v. de 07.30 boot
van Schiermonnikoog op Lauwersoog buiten in de kou moeten wachten op de aankomst van de bus.
Arriva aan te schrijven om indien het busvervoer aan de wal wordt gestaakt dit ook door te geven aan
de eilander chauffeurs zodat deze de buspassagiers daarover tijdig kunnen informeren.
Vergadering woningtoewijzingscommissie
Wethouder Wiersema doet verslag. Nader advies volgt.
Besloten wordt om in beginsel in te stemmen met woningruilsituaties waarbij een huiseigenaar de
woning verkoopt aan iemand die een huurwoning achterlaat.
Geen opmerkingen

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders , d.d. 5 november 2002.
De secretaris,
De burgemeester,

(S. Dijs)

(E. Fennema)

