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Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders, d.d.30 juli 2002 nr. 30
Aanwezig
:
Burgemeester:
De heer E. Fennema
Wethouders:
De heer J.R. Dijkstra
De heer L.J. Wiersema
Secretaris:
De heer S. Dijs.
Afz./
Onderwerp
Beslissing B&W
Actie
Secr.
Openbare B&W besluitenlijst d.d. 16 juli 2002, nr. 29
De besluitenlijst vaststellen
Secr./Fin
Gemeentelijke bijdrage in kosten projectbureau
1.De betaling van de gevraagde bijdrage opschorten;
Plattelânsprojecten
2. deze zaak in de eerstvolgende vergadering van het gebiedsplatform waddeneilanden opnieuw aan
de orde stellen en in te steken op een bijdrage gerelateerd aan het aantal inwoners;
3. de provincie daarover te informeren.
Secr.
Nieuwsbrief 2e krwartaal 2002 Voortgang van het
V.k.a.
project Samenwerking Waddeneilanden
T.k.a. de raadsleden
Secr.
Melding O.Overdijk: kwelder open voor publiek v.a. 15- V.k.a.
7-02
N.a.v. wordt opgemerkt dat Natuurmonumenten nog steeds niet de als reactie op de invoering van het
nieuwe gemeentelijk hondenbeleid geplaatste borden heeft verwijderd. Omdat er nog niet is
gereageerd op de door de gemeente daarover geschreven brief wordt afgesproken
Natuurmonumenten te verzoeken te reageren.
GZ/PH
Bouwaanvraag uitbreiding zomerwoning Rijspolder 84 Conform advies de vergunning weigeren
BA 200225
GZ/PH
Bouwaanvraag uitbreiding zomerwoning Badweg 29
De gevraagde vergunning conform concept verlenen
BA 200228
GZ/PH
Bouwmelding noodtrap bij Toxbar BM 200237
Conform concept de gevraagde toestemming voor de plaatsing van de noodtrap verlenen
Met de brandweer (afd.preventie) nagaan of de voorziening uit een oogpunt van brandveiligheid
afdoende is
GZ/PH
Bouwaanvraag uitbreiding zomerwoning Noorderstreek De vergunning conform concept met aanvullende voorwaarden verlenen
10 BA 200214
GZ/PH
Bouwvergunning brief aan E.B.Ebels (aanvulling
Instemmen met opname van standaardtekst
standaard tekst)
GZ/PH
Kopie welstandsadvies “Medisch Centrum
V.k.a.
Schiermonnikoog” t.b.v. Artès dhr. H.J. Brouwer
GZ
5B-programma 1994-1999 Friesland (Europese
V.k.a.
middelen)
GZ/BP
Kopie brief van BTL aan Bungalowpark De Monnik
Instemmen met toepassing van de 50% regeling
inzake offerte voor het vellen bomen en struiken in het
kader van de Iepziektebestrijding
GZ/PH
Bouwcontrole Duinpad 2 d.d. 19-7-02
V.k.a.
1 augustus 2002 nogmaals een bouwcontrole uitvoeren. Bij geconstateerde afwijkingen met de
verleende bouwvergunning geen uitstel meer verlenen maar de bestuursdwangprocedure in werking
stellen en voor juridische ondersteuning Advocatenkantoor Pels Rijcken c.s. inhuren. De insteek zal
zijn het in strijd met de bouwvergunning en de voorschriften uit het bestemmingsplan bouwen van een
dubbel woonhuis.
GZ/PH
Conceptbrief aan Fa. Dijkstra inzake mogelijkheden
Instemmen met de inhoud van de conceptbrief. Alvorens deze te verzenden deze juridisch toetsen.
vervangende nieuwbouw voor Van der Molenpad 8
GZ/PH
Bouwplan verbouw en uitbreiding Reeweg 8 BA
Nagaan of de tekening afwijkt van de in het kader van het volgen van de art. 19/50 procedure ter

200144

16. GZ/PH
17. GZ/PH

Bouwplan dienstwoning, Middenstreek 34, BA 200223
Achterterrein nieuwbouw gemeentehuis/politiebureau

18. GZ/PH

Conceptbrief aan dhr. T.D. Stielstra inzake bouwplan
berging bij Langestreek 9.
Verslag van het gesprek met aannemer Dijkstra over
de toepassing van bouwregels
Voorstel betreffende het bouwplan voor de
recreatiewoning van, Langestreekstreek om de Noord
36

19. GZ/PH
20. GZ/PH

21. AZ/SZ
22. AZ/SZ
23. AZ/SZ
24. AZ/SZ
25. AZ/SZ
26. AZ/SZ/JJW

27. AZ/SZ
28. AZ/SZ

29. AZ/SZ

30. AZ/SZ
31. AZ/SZ

Nieuwsbrief VNG inzake het Wetvoorstel preventief
fouilleren in risicogebieden na de zomer van kracht.
Eindrapport onderzoek naar de kwaliteit van de
gemeentelijke dienstverlening
Brief BAM/NBM bouw i.v.m. bouw nieuwe
gemeentehuis en politiebureau
Brief van Wagenborg in reactie op brief d.d. 28-6-02
van de Horecavereniging over de dienstregeling
Bezoekerscijfers Wagenborg passagiersdiensten t/m
juni 2002
Formatieplan OBS “Martha Karst” schooljaar
2002/2003

Subsidieverzoek COC (Ned. Ver. tot integratie van
homseksualiteit) Friesland
Verslag bijeenkomst Zorg- en medisch centrum d.d.
02-06-02
E-mail van R.Bouma (Nijestee) aan E.Koetje ivm met
diens afwezigheid op de projectgreopvergadering
(zorgmedischcentrum) van 02-07-02
Jaarverslag 2001 Thuiszorg Het Friese Land

inzage gelegde tekeningen. Nader advies wordt gevraagd over de vraag in hoeverre de thans
ingediende bouwaanvraag zich juridisch verhoudt tot het in het kader van de artikel 19/50 procedure
ingediende plan.
De gevraagde vergunning te weigeren
V.k.a.
Attent zijn op aanvragen van subsidie in het kader van het gebiedsgericht beleid;
Het advies ter kennis brengen van BCT
Het verzoek wegens strijd met het bestemmingsplan en het ontbreken van voldoende ruimte geen
binnenplanse vrijstelling verlenen.
V.k.a.
Het college wil nader geïnformeerd worden over de achtergronden van en de mogelijkheden die het
bestemmingsplan biedt voor bouwwerken met de aanduiding R.
Het bouwplan van aanvrager zal om advies worden voorgelegd aan Hus en Hiem.
Aanvrager zal hiervan op de hoogte worden gebracht middels een voortgangsbericht.
V.k.a.
V.k.a.
V.k.a.
V.k.a.
Inbrengen in het COBS
V.k.a.
1. Instemmen met het formatieplan 2002-2003;
2. Geen van de personeelsleden in het risicodragende deel van de formatie te plaatsen in het
schooljaar 2002-2003;
3. via de directeur de MR vragen een schriftelijke bevestiging af te geven over de inzet van de MRformatie.
Instemmen met verzending van de concept-brief
V.k.a.
Wethouder Wiersema zal bij de Thuiszorgorganisatie nagaan of de problematiek van de woonruimte
is opgelost.
V.k.a.

V.k.a.
Ter kennisname aan de raad
Concept inhoudelijke agendapunten Raad van
In afwachting van de uitkomsten van het geschil tussen Oostergo en Ameland dat is voorgelegd aan
aug/sep. Voorlopige concept-agenda Raad okt. t/m
gedeputeerde staten het agendapunt betreffende de uittreding uit de gemeenschappelijke regeling
dec. plus punten op de rol voor 2003, bestemd voor de Oostergo doorschuiven.
Agendacie
Het agendapunt betreffende de Habitat en Vogelrichtlijnen voor wat betreft de besluitrijpheid checken
met T. de Vries

32. AZ/SZ

33. AZ/SZ

34. AZ/SZ

35. AZ/SZ
36. AZ/SZ
37. AZ/SD
38. AZ/SD
39. AZ/SD
40. AZ/SD

41. Fin/PZ

Brief van Fryske Akademy. Verzoek om een bijdrage
uitgifte Eilander Wezzenbúek/Woordenboek van het
Schiermonnikoogs
Verzoek van St. internationaal kamermuziekfestival
Schiermonnikoog, om toestemming voor een aantal
zaken bij de organisatie van het festival van 07 t/m 10
okt.
Verzoek van Zwembad de Dûnatter voor het
organiseren van 2 zwemavonden tevens inhoudende
een muziekvergunning en een vergunning voor de
verkoop van licht alcoholische dranken
Indiening financiële jaarstukken Huisarstenmaatschap
Wilbrink na verzoek (17/06/02) hierom.
Advies over het aanschrijven van enkele bedrijven op
grond van het beleid reclame-uitingen
VNG reacties op het Regeerakkoord van het kabinet
Balkenende
Verzoek organisatoren Schullefeest om
evaluatiegesprek
Verzoek om afspraak voor het beleggen van een
startbijeenkomst i.v.m. het project Cultureel Erfgoed
Advies over het verzoek van de vereniging van Friese
gemeenten op het aanbod inkoop groene stroom voor
personeel van de Friese gemeenten

45. Fin./BB
46. Fin./BB

Circulaire Min. BiZa: Tegemoetkoming ziektekosten
BTZR
Brief Min. BiZa: Afstel invoering WW voor bestaande
wachtgelders met betrekking tot burgemeesters en
commissarissen van de Koningin.
Brief Nat.Hypotheek Garantie inzake verschillen en
overeenkomsten tussen St.Waarborgfonds Eigen
Woningen en de gemeenten
Brief van GS dat men de 6e t/m 8e wijz. van de
begroting Alg. Dienst voor het dienstjaar 2002 v.k.a.
hebben.
Mei circulaire 2002 Gemeentefonds
Controlerapport jaarrekening 2001

47. Fin./BB

Jaarverslag 2001 Bibliotheek

48. Fin./BB
49. Fin./BB
50. Fin./BB

Begroting Bibliotheek 2003
2e en 3e begrotingswijziging Mil.adv.dienst 2002
Jaarrekening 2001 en begroting 2003 Cevan

42. Fin/PZ

43. Fin./PZ

44. Fin./BB

Voor het overige instemmen met de voorgedragen agendapunten
De raad conform voorstellen

Het verzoek conform de inhoud van de concept-brief honoreren

Het verzoek conform de inhoud van de (aangepaste) concept-brief te honoreren

V.k.a.
De huisartsenmaatschap Wilbrink daarover te berichten
Conform advies de genoemde bedrijven aanschrijven
V.k.a.
De burgemeester zal de organisatoren van het Schullefeest uitnodigen voor een evaluatiegesprek.
Voor dit gesprek zal ook de politie worden uitgenodigd.
Met betrokken partijen zal een datum voor een startbijeenkomst worden belegd
Nagaan hoe andere gemeenten met het verzoek omgaan en vervolgens deze zaak voorleggen aan
het personeelsoverleg;
De mogelijke plaatsing van zonnepanelen inbrengen in de projectgroep gemeentehuis
V.k.a.
V.k.a.

V.k.a.

V.k.a.
Ter kennisname aan de raad
Conform advies
De afschrijving op grond houden zoals het nu is
Conform advies
Nadere aandacht besteden aan de bevoorschotting en de reserveringen
Conform advies
V.k.a.
Instemmen met de overgelegde stukken

51. Fin./BB
52. Fin./BB

53. Fin.BB

54. PZ/GG
55.
56.
57.

58. AZ/SD
59. AZ/SD
60.
61.

RION, jaarrekening 2001 en begroting 2003
Controle protocol ten behoeve van de accountant van
Wagenborg Passagiersdiensten BV inzake inning en
afdracht toeristenbelasting ten behoeve van de
gemeente Schiermonnikoog.
Concept raadsvoorstel verkoop panden Van der
Molenpad

Verzoek tot toestemming (vrijwillig) dienstverband bij
RAV Noord BV voor dhr. Boschma.
Vooraankondiging Slotcongres Lokaal Jeugdbeleid d.d.
27-11-2002
Uitnodiging St. Indië Monument Frl. voor 10e
herdenking gevallenen op woensdag 28-8-02
Uitnodiging afscheid prof. dr. W. Derksen St.
Thorbecke Leerstoel d.d.12 –9-02 van 15.00-18.00 uur
in de Van Royenzaal bij de VNG, Nassaulaan 12 te
Den Haag.
Evaluatie overeenkomst taakbehartiging financiën
Voortgangsrapportage werkzaamheden
streekarchivaris
Representatie
Rondvraag

Instemmen met de overgelegde stukken en de ramingen verwerken in de begroting 2003
Conform advies

Instemmen met het voorstel. De definitieve tekst zal worden aangeboden voor de B&W-vergadering
van 6 augustus 2002.
De betrokken partijen zullen voordat het voorstel wordt verzonden aan de raad worden geïnformeerd
over de inhoud daarvan.
De gevraagde toestemming te verlenen
V.k.a.
V.k.a.
V.k.a.

Met inschakeling van een externe adviseur( Ernst & Young) in beeld welke wat het kost om de
taakbehartiging van financiën in eigen beheer uit te voeren.
V.k.a.
Geen opmerkingen
Treasurystatuut
Wethouder Dijkstra vraagt of er een treasurystatuut is vastgesteld. De burgemeester en de secretaris
menen dat dit het geval is. Dit zal voor de zekerheid worden nagegaan.
Opm. Treasury statuut is vastgesteld

Contract met de Herkenning
Wethouder Dijkstra vraagt of er al een contract is met de Stichting De Herkenning. De secretaris
antwoordt bevestigend.
62.
Communicatie
Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders , d.d. 6 augustus 2002.
De secretaris,
De burgemeester,
1`
(S. Dijs)

(E. Fennema)

