Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders, d.d. 4 juni 2002 nr. 23
Aanwezig
:
Wethouders:
De heer J.R. Dijkstra
De heer L.J. Wiersema
Secretaris:
De heer S. Dijs.
Afwezig in verband met vakantie:
De heer E. Fennema, burgemeester
Nr.

Afz./
Actie
1. Secr.
2. PZ/GG
3. PZ/GG
4. PZ/GG
5. Secr.
6. Secr.
7. Secr.
8. GZ/SD

9. GZ/SD
10. GZ/PH
11. GZ/PH
12. GZ/PH
13. GZ/PH
14. GZ/TV
15. GZ/TV
16. GZ/TV
17. GZ/TV

Onderwerp
Openbare B&W besluitenlijst d.d. 28 mei 2002, nr. 22
Circulaire Ministerie BZK over Ziektekostentegemoetkoming per 1-1-2002
Advertentie voor Seizoenmedewerker buitendienst
Circulare BiZa bezoldiging wethouders en eindejaarsuitkering voor burgemeesters en wethouders
Agenda en stukken voor de Algemene
ledenvergadering van de VNG d.d. 12-6-2002
Brief aan leden VFG over de Bestuurlijke organisatie in
Fryslân
Besluitenlijst vergadering GS Fryslân d.d. 28-5-02
Brief DHV betreffende de toezending van het concept
operationeel programma rioleringen voor 2002-2003
voor de aanleg, onderzoek en maatregelen van
riolering in de gemeente.
Conceptrapport inzake onderhoudsadvies jachthaven
Terugbetaling leges bouwplan Torenbinnenpad 1 BA
200159 (J.Berghuis)
Intrekken bouwaanvraag uitbreiden Zeester Badweg
117 BA 200213
Bouwcontroles week 22-2002
Verzoek uitbreiding terras Bernstorff, Reeweg 1
Brief steunpunt monumentenzorg Frl: Inhaalslag Brrm.

Beslissing B&W
De besluitenlijst vaststellen
V.k.a.
Instemmen met plaatsing in de Dorpsbode
V.k.a.
V.k.a.
V.k.a.
V.k.a.
Om advies voorleggen aan de heren Klopstra en Imminga van Linea Infra

V.v.k.a.
Ter inzage leggen voor de raad
Conform advies niet af te wijken van de teruggave regeling leges
Conform advies instemmen met intrekking van de bouwaanvraag en afrekenen conform de regeling uit
de legesverordening
V.k.a.
Meewerken aan uitbreiding van het terras met 1 m.
De eigenaren van monumenten per brief informeren over de mogelijkheden die de inhaalslag BRRM
hen biedt.
V.k.a.

Brief Afvalsturing inzake herbenoeming presidentcommissaris
Brief Nat.Park inzake Jeugdparlement
V.k.a.
Schiermonnikoog
Brief Rechtbank Leeuwarden betreffende te
V.k.a.
toezending van de uitspraak procedurenummer 01/153
BESLU R08 G20
Betreft de niet ontvankelijkheid- en ongegrond
verklaring van de beroepen van respectievelijk J.G.J.
Huijskens en J. Van Boven tegen de verleende

18. GZ/TV
19. GZ/TV
20. GZ/TV
21. GZ/TV
22. GZ/TV
23. GZ/TV
24. GZ/TV
25. GZ/PH
26. GZ/TV

27. AZ/SZ
28. AZ/SZ

29. AZ/SZ
30. AZ/SZ

31. AZ/SZ
32. AZ/SZ
33. AZ/SZ

34. AZ/SZ

kapvergunning voor het kappen van 8 bomen op het
perceel plaatselijk bekend Bouwes Tieuwn
Brief Min LNV inzake Evaluatie kampeerregelgeving
Brief Afvalsturing Frl. : uitnodiging en agenda
vergadering Aandeelhouders d.d. 14-6-02
Aanvraag kapvergunning mw. Reitsma, Middenstreek
30
Uitnodiging en agenda cie. Voorlichting en Educatie
Nat. Park 23-5-02
Verzoek heer D.A. Zaal om bouwgrond
Bodemonderzoek medisch centrum
Concept raadsvoorstel Milieuprogramma 2002
Rekening 2001 + toelichting accountantsverklaring
D&T van Hus en Hiem
Bodemonderzoek uitbreiding gemeentehuis

Het kampeerbeleid ligt vast in het Meerjarenplan Recreatie en de bestemmingsplannen.
V.k.a.
Wethouder Wiersema zal de gemeente op de Algemene vergadering van Aandeelhouders
vertegenwoordigen
De kapvergunning verlenen
V.k.a.
Instemmen met verzending van de aangepaste (laatste zin schrappen) concept-brief
De bodemsituatie levert geen problemen op voor de uitvoering van de bouwplannen. Het rapport zal
bij bij verdere procedure worden betrokken
De raad conform voorstellen
V.k.a.

De bodemsituatie levert geen problemen op voor de uitvoering van de bouwplannen. Het rapport zal
bij bij verdere procedure worden betrokken.
De vrijkomende grond (categorie I) moet op het terrein zelf worden verwerkt. Indien er grond moet
worden afgevoerd dient er te worden gezocht naar een herbestemming.
Brief /rapport Min. SZW inzake praktijkvoorbeelden van V.k.a.
gemeenten bij de inkoop van reïntegratieactiviteiten
Verzoek T. de Jong-Dobbinga voor het mogen rijden
Instemmen met verzending concept-brief
met een zgn. klein voertuig op het pad gelegen aan de
binnenkant van de Waddenzeedijk en op schelpenpaden
Herstructurering bibliotheekwerk
Deze zaak in een breder perspectief plaatsen en meenemen bij de voorbereiding van de begroting
2003
Zondagsopening winkels
Aansluiting zoeken bij het beleid dat is gevoerd aangaande de zondagsopenstelling van de Baktebole.
Dit komt er op neer dat ondernemers die hun winkel op zondag open willen stellen daarvoor op 20
zondagen in de gelegenheid worden gesteld die ze zelf mogen aanwijzen
Concept huur/exploitatieovereenkomst betreffende het De concept-overeenkomst in kopie toezenden aan de heer J. de Bruijn van de Stichting de Dunâtter.
zwembad te Schiermonnikoog
Wethouder Dijkstra zal met de heer de Bruijn een afspraak maken.
E-mail Zorgverzekeraar De Friesland inzake
V.k.a.
huurcomponent van ƒ 15.000,-.
Inzage in boekhouding artsenpraktijk in verband met
De bepaling in de uitvoeringsovereenkomst dat de huisartsen inzage moeten geven in hun boeken
verstrekte gemeentelijke bijdrage
geldt niet voor de huidige huisarsencombinatie omdat de gemeentelijke financiële bijdrage die zij
krijgen is gekoppeld aan hun participatie in het Zorg- en medisch centrum.
De bepaling geldt echter wel voor de heer en mevr. Wilbrink. Besloten wordt de heer en mevr. Wilbrink, met verwijzing naar artikel 2 van de op 5 november 1996 met hen gesloten uitvoeringsovereenkomst te verzoeken de jaarstukken aan het college te overleggen.
Verzoek aan de raad van Theo Doede en Mary
De raad voorstellen het verzoek ter afdoening in handen te stellen van burgemeester en wethouders.
Stielstra/Schoolenberg om een autovergunning voor

35. AZ/SZ
36. AZ/SZ
37. AZ/SZ
38.
39.
40.
41.
42.

een op hun trouwdag gehuurde trouwauto.
Conceptbrief inzake Melkvervoer vanaf
Schiermonnikoog
Conceptbrief inzake Betonvervoer
Agenda-bijeenkomst (Agenda Netwerkbijeenkomst
Wonen, zorg en welzijn) d.d. 24-9-02
Uitnodiging Oosterhof Holman d.d. 6-6-02
Uitnodiging Galerie de Streek d.d. 1-6-02
TNO jaarverslag 2001
Representatie
Rondvraag

Instemmen met verzending van de concept-brief
Instemmen met verzending van de concept-brief
V.k.a.

V.k.a.
V.k..a.
V.k.a
Wethouder Wiersema bezoekt mevr. Bol ter gelegenheid van haar 98 ste verjaardag.
Renovatie tuinen en terrassen aan de Burgemeester van de Bergstraat en de van
Starkenborghstraat
Deze zaak is in het bestuur van de St. Bejaardenwoningen aan de orde geweest. Er zijn hierover in
het verleden door de gemeente toezeggingen gedaan. Afgesproken wordt dat de secretaris dit zal
opnemen met B. Prijt.
Verplaatsing doel en ballenvanger trapveld aan de Burgemeester van de Bergstraat
Het doel en de ballen vanger zullen naar de sportzaalzijde worden verplaatst. De secretaris zal dit
opnemen met B. Prijt.
Voorlichting over Zorg- en medisch centrum en de bouwplannen betreffende het gemeentehuis
Afgesproken wordt om over het Zorg- en medisch centrum twee voorlichtingsbijeenkomsten te
organiseren een voor ouderen en een voor de overige inwoners.
Over de bouwplannen betreffende het gemeentehuis zal een voorlichtingsbijeenkomst worden
georganiseerd voor de inwoners.
43.
Communicatie
Geen opmerkingen
Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders , d.d. 11 juni 2002.
De secretaris,
De burgemeester,

(S. Dijs)

(E. Fennema)

