Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders, d.d. 5 november 2002 nr. 44
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. Secr.

4. Secr.
5. Secr.
6. Secr.
7. Secr.

8. Secr.
9. Secr.
10. Secr.

11. Burg.

12. Burg.

Onderwerp

Beslissing B&W

Openbare B&W besluitenlijst d.d. 29 okt. 2002, nr. 43
Inhuren dienstverlening personeelszaken bij BANpersoneelsdiensten.
Uitnodiging Nationale Waddenconferentie 7 en 8nov02
te Vlieland.

De besluitenlijst vaststellen
De dienstverlening personeelszaken inhuren bij BAN personeelsdiensten inhuren voor de duur van
een half jaar waarna deze zal wordt geëvalueerd.
V.k.a.
N.a.v. vraagt het college zich af op welke wijze de raad meer kan worden betrokken bij de
samenwerking in OOW-verband. In dat kader wordt afgesproken om de raad middels het voortaan ter
inzage leggen van de DB-stukken van het OOW nader te informeren met als doel daarmee meer
betrokkenheid te generen. Ook zal de raad in een informatieve brief worden geïnformeerd over de
ontwikkelingen met betrekking tot de nieuwe verdeelsleutel en de financiële gevolgen die dat voor de
gemeente met zich mee brengt.
V.k.a.

Uitnodiging studiemiddag 14nov02 Nat.
Rijtuigenmuseum op landgoed Nienoord..
Inventarisatie schade Jachthaven door storm 27okt02.
Boekje ‘Werken aan veiligheid, een kwestie van
aanpakken’ van Deloitte & Touche.
Brief Hotel Graaf Bernstorff over verwijdering
bezwaarschrift tegen nieuwbouwplannen
gemeentehuis van het mededelingenbord van het
Hotel.
Situatierapport zeehondensterfte van het Ministerie
van LNV.
Samenwerkingsovereenkomst en kostenoverzicht
nieuw te bouwen gemeentehuis/politiebureau
Kennisgeving vervanging van de vertrekkende
plaatsvervangend Hoofdofficier van Justitie mr.
M.H.Severein, Openbaar Ministerie
Brief NVRD. Verzoek om medewerking voor Schoonmaakactie Vuurwerkafval ter voorkoming van
ongevallen.
Brief Vereniging Natuurmonumenten over het Hondenbeleid.

V.v.k.a.
V.k.a.
Brochure beschikbaar stellen aan het jeugdparlement
De heer Zandt berichten dat over deze zaak een verhelderend gesprek heeft plaatsgehad met de
betreffende wethouder en daarmee de zaak als afgedaan wordt beschouwd.

V.k.a.
V.v.k.a.
V.k.a.

Veegwagen voor gebruik tijdens de jaarwisseling reserveren bij Fryslân Miljeu

Met Natuurmonumenten zal een afspraak worden gemaakt over de verdere aanpak en afstemming
met betrokken partijen alsook over de aanpak van de voorlichting over dit onderwerp.
Voor wat betreft de voorlichting wordt gedacht aan het samen met andere partijen uitgeven van een
handzame brochure met informatie over de voornaamste gedragsregels die gelden op Schiermonnikoog.

13. Burg.

Concept-raadsvoorstel aankoop perceel Melle
Grietjespad 9.

Na afronding van de onderhandelingen de raad in zijn vergadering van december 2002 een conform
voorstel doen.

14. AZ/SZ

Aanbieding actieprogramma rampenbeheersing en
Brandweer 2002 – 2006 “Bewust Veiliger”.
Agendapunten Commissie Overleg Bootdienst
Schiermonnikoog.
Rapport van Deloitte & Touche van bevindingen Wiw,
accountantsverklaring Wiw en gewaarmerkte
jaaropgave Wiw m.b.t. het verantwoordingsjaar 2001
en een verslag van de controle en
accountantsverklaring ID-banen 2001.
Jaarverslag 2001 van Stichting SPORT Fryslân.
Aanvraag ontheffing o.g.v. APV, van Stichting Station
voor Carnicateelt voor het houden van bijen op het
perceel duingrond Reddingsweg t/o Kaasboerderij.
Verzoek van gemeente Veendam om ondersteuning
voor motie bezuinigingen gesubsidieerde arbeid.
Planning Raads- en Commissievergaderingen 2003.
Advies van de commissie van bezwaarschriften
omtrent een drietal bezwaarschriften.
1. Het kappen van een iep aan de Langestreek bij de
ontmoetingskerk. 2. Het kappen van bomen nabij
Martjeland. 3. De bekendmaking in de Nieuwe
Dockumer Courant van 04sep02 betreffende het
kappen van de onder 1. genoemde iep.
Kort verslag van de bespreking d.d. 28okt02 van de
rampenbestrijding a/d hand van het gemeentelijke
Rampenplan en de daarbij behorende (concept)
deelplannen.
Telefoonnotitie Zorgcentrum. Aanbesteding Zorg- en
Medisch Centrum op 4 november a.s.
Kort verslag gesprek d.d. 23okt02 tussen
afvaardigingen bestuur voetbalvereniging De Monnik
en het gemeentebestuur.
Uitnodiging vergadering van de agendacie op dinsdag
05 oktober a.s. (19.00 u.).

V.k.a.

15. AZ/SZ
16. AZ/SZ

17. AZ/SZ
18. AZ/SZ

19. AZ/SZ
20. AZ/SZ
21. AZ/SZ

22. AZ/SZ

23. AZ/SZ
24. AZ/SZ

25. AZ/SZ

Instemmen met geagendeerde gesprekspunten
V.k.a.

V.k.a.
In de brief aan de Stichting aangeven dat in afwijking van de aanvraag ontheffing wordt verleend voor
maximaal 35 kasten. Ook de afspraken die gemaakt zijn over de gemeentelijke medewerking aan de
verhuizing van het bijenstation goed aangeven en vastleggen in een brief.
V.k.a.
Nagaan of rekening is gehouden met de vergaderdata van het Nationaal Park
Conform advies de bezwaarschriften niet ontvankelijk verklaren

V.v.k.a.

V.v.k.a. De aanbesteding komt hoger uit dan de ramingen aangeven. Maandag 11 november 2002
volgt nader verslag over de uitkomsten van het overleg tussen bouwer Friso en Nijestee.
V.k.a.

Te agenderen onderwerpen:
Mobiliteit
• Kredietvoorstel aankoop M. Grietjespad 9
• Beleidsplan Sociale Zaken
• Beleidsuitspraak welstandstoezicht
• Invoering Minimabeleid
• 8e serie wijzingen bouwverordening
• Subsidie Schrijvers om de Noord

26. AZ/SZ
27. AZ/SZ
28. WZ/JJW

29. GZ/PH
30. GZ/PH
31. GZ/PH
32. GZ/PH
33. GZ/TV
34. GZ/TV
35. GZ/TV

36. GZ/TV

37. GZ/TV
38. FIN/HB

39. FIN/HB

40. FIN/HB

41. PZ/GG

Uitnodiging aan de Raad voor gesprek met de Politie
dinsdag 05 november a.s. (20.00 u.).
Verzoek om subsidie door Stichting Juntos Peru voor
kansarme jongeren.
Advies m.b.t. prijsbijstelling normbedragen
voorzieningen huisvesting onderwijs

Doorschuiven naar feb/mrt
• Kredietvoorstel begeleiding bij overdracht woningbedrijf
• Subsidie St. Welzijn Senioren
• Evaluatie zwembadexploitatie
• Jachthaven
V.k.a.
Instemmen met inhoud en verzending concept-brief

Conform advies de prijs bijstellingsfactoren voor de omzetting van de normbedragen van 2002 naar
2003 vaststellen;
De schoolbesturen informeren over deze prijsbijstelling
Aanvraag wijzigen verleende vergunning Duinpad 2 BA Vergunning weigeren wegens strijd met het bestemmingsplan
200244.
Advies over bouwaanvraag nieuwbouw
Conform advies vergunning verlenen.
recreatiewoning Rijspolder 8a BA 200255.
Advies over 8° serie wijzigingen van de
Agenderen voor de raadsvergadering van december 2002
Bouwverordening 1992.
Advies over Bouwaanvraag uitbreiden recreatiewoning Conform advies vergunning weigeren wegens strijd met het bestemmingsplan (overschrijding van de
Rijspolder 15 BA 200249.
oppervlakte)
Advies over inspraak inrichting terrein Gemeentehuis. Conform advies het inrichtingsplan publiceren
Advies over aanvullend bodemonderzoek Rijspolder.
Instemmen met het saneringsplan en de uitvoering daarvan op de voorgestelde werkwijze
Brief van Fazandtgroep bv met het verzoek te worden Instemmen met inhoud en verzending concept-brief
geïnformeerd over de bestemming van de gebouwen
aan Willemshof.
Brief Graaf Bernstorff Exploitatie bv m.b.t. het
Instemmen met (aangepaste) inhoud en verzending concept-brief
realiseren van een (semie) permanent strandpaviljoen
nabij paal 5.
Brief van de heer J.van Boven m.b.t. het bouwplan
Instemmen met inhoud en verzending concept-brief
nieuw Gemeentehuis.
T.k.n. eind-overzicht van (geraamde en werkelijke)
V.k.a.
ontvangsten van de Jachthaven.
Ter kennisname aan de jachthavencommissie en de raad
Nagaan waarom de inkomsten uit toeristenbelasting geen gelijke tred houden met de gestegen
inkomsten uit liggelden
Financieel overzicht 2002 uitgaven/inkomsten
V.k.a.
zwembad.
N.a.v. Zodra van de Stichting De Dunâtter nadere gegevens ontvangen zijn zal de raad een voorstel
worden gedaan voor de exploitatie in 2003. Afgesproken wordt om deze zaak te agenderen voor de
raadsvergadering van jan/ feb 2003
Overzicht beheer Jachthaven door vrijwilligers van de
V.k.a.
Watersportvereniging.
Instemmen met afrekening met de Watersportvereniging
Ter kennisname aan jachthavencommissie en raad
Brief IZA. Informatie over de toelating van personeel
V.k.a.
van de academische ziekenhuizen tot de IZA-regeling

en actuele ontwikkelingen over de voorgenomen fusie
met Zorgverzekeraar VGZ.
42. PBZ/JF
Advies Hotel Graaf Bernstorff aan te wijzen als
In afwijking van het advies de aanwijzing van trouwlocaties beperken tot openbare gebouwen
‘bijzonder huis der gemeente’.
43. BRW/HV
Advies opleiding / aanstelling bevelvoerders brandweer Conform advies instemmen met het door de heer W. Hellinga laten volgen van de opleiding voor
onderbrandmeester en hem en de heer Klabbers na het behalen van het diploma voor onderbrandmeester aan te stellen als bevelvoerder.
44. BRW/HV
Advies aanstelling bij ondersteuningspeloton.
Met ingang van 1 november 2002 de heren Theo Doede Stielstra, Freerk Visser en Jurrie Noot
aanstellen als vrijwilliger bij het ondersteuningspeloton
45. GZ/TV
Aanvraag voor een kapvergunning voor het kappen
Conform advies van de hovenier de gevraagde vergunning verlenen
van een den ter hoogte van de bushalte aan de
Oosterreeweg
46.
Representatie
Geen opmerkingen
47.
Rondvraag
Bepalen van de prioriteit van de ingediende SGB-projecten voor het jaar 2003
Besloten wordt te kiezen voor het project van de Gemeente Schiermonnikoog
Voortgang structuurplan
Besloten wordt om te kiezen voor een projectmatige aanpak waarin het college aangevuld met de
beleidsmedewerker ruimtelijke ordening als stuurgroep optreedt. Bureau Vijn zal worden uitgenodigd
voor de collegevergadering van 12 november 2002 om 10.30 uur.
Brief aan NAM om beschikbaarstelling van bodemdaling voorspelling gegevens
Deze zaak is aan de orde geweest in de vergadering van het OONP Afgesproken wordt dat bij de
NAM de betreffende gegevens zullen worden opgevraagd.
Ratten/Kattenproblematiek
Ook deze zaak is aan de orde geweest in de vergadering van het OONP. Met de secretaris van het
OONP zal worden kortgesloten wie het initiatief neemt voor het aan een objectieve deskundige
opdragen voor het verrichten van onderzoek.
Problematiek plaatsing taximeters in taxi’s Taxiondernemers
Aan de taxiondernemers een brief is verstuurd waarin zij zijn geïnformeerd over de positie van de
gemeente in deze kwestie.
Verslag aanbesteding peuterspeelzaal
Wethouder Wiersema doet verslag. Afgesproken wordt om voorlopig niet te gunnen en om te zien naar
andere oplossingen.
48.
Communicatie
Geen opmerkingen
Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders , d.d. 12 november 2002.
De secretaris,

(S. Dijs)

De burgemeester,

(E. Fennema)

