Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders, d.d. 6 augustus 2002 nr. 31
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./Fin

Onderwerp

6. GZ/TV

Openbare B&W besluitenlijst d.d. 30 juli 2002, nr. 30
Conceptraadsvoorstel vaststelling vaste onkostenvergoeding voor wethouders
Concept raadsvoorstel Privatisering
Bestuursacademie.
Omruilen inzamelvoertuigen
Bouwaanvraag verbouw bijgebouw Martjeland 14, BA
200156
Concept raadsvoorstel zwembadplan Akkermans

7. GZ/TV

Opzegging huur Hazeblom 9, per 31-10-02

8. GZ/TV
9. GZ/TV

Melding bouw peuterspeelzaal
Schadeclaim Boonstra/Rademakers: inzake besluit
weigering bouwvergunning Th. de Boer,Martjeland
14
Brief AEDES: Dossier Economisch Statistische
Berichten (ESB)
Circulaire Min. VhV Procesregels bij fusies en uitstel
van de wijziging van het BBSH
Uitnodiging VTW bijeenkomst d.d. 24-9-02
VNG-publicatie “Wonen of recreëren”
Afd. Ruimtelijke Plannen Prov. Fryslân: Toepassing
Vogel- en Habitatrichtlijn (wijziging
Natuurbeschermingswet) en Flora- en faunawet bij
gemeentelijke ruimtelijke plannen (passend ecologisch
onderzoek)
Brief gemeente Twenterand inzake wettelijke
maatregelen tegen planschade
Afd. Landelijk gebied prov.Fryslân inzake bedenkingen
ontwerp-gebiedsplan De Friese Waddeneilanden
Min. V&W inzake antennes voor mobiele telecommunicatie en C2000 per 15 augustus vergunningsvrij

3. Secr.PZ
4. GZ/HK
5. GZ/PH

10. GZ/TV
11. GZ/TV
12. GZ/TV
13. GZ/TV
14. GZ/TV

15. GZ/TV
16. GZ/TV
17. GZ/TV

Beslissing B&W
De besluitenlijst vaststellen
De raad conform voorstellen
De raad conform voorstellen
V.k.a.
De gevraagde bouwvergunning verlenen
De raad conform voorstellen
Akkermans tegelijkertijd met de verzending van de stukken aan de raad informeren en de status
van het raadsvoorstel aan hem uitleggen.
Over deze zaak een persbericht en een huis aan huisbericht doen uitgaan
V.k.a. De woning bij voorrang bestemmen voor een kandidaat die in verband met de bouw van het
zorg- en medisch centrum een woning in de Riich moet vrijmaken.
De melding te accepteren.
Aanhouden voor het inwinnen van nader juridisch advies.

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

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

18. GZ/TV

19.
20.
21.
22.

GZ/TV
GZ/TV
GZ/TV
GZ/TV

23. GZ/TV
24. GZ/TV
25. GZ/TV
26. AZ/SZ

27. AZ/SZ
28. AZ/SZ
29. AZ/SZ
30. AZ/SZ
31. AZ/SZ
32. AZ/SZ

33. AZ/SZ
34. FIN/EB
35. SD
36. SD

37. SD
38. SD
39. SD

Raad voor het Landelijk gebied inzake aanbieding
advies “Groene diensten: van ondersteunen naar
ondernemen”
Beleidsplan Waddenvereniging 2002-2005
Min. O.C en W: Jaarverslag RDMZ 2001
Min.V&W Verslag discussies project Beleidslijn Kust
Min V&W Dir. Noord inzake Info m.b.t. flexibilisering
loodsplicht.
Brochure Belverdere i.v.m. ruimtelijke ontwikkeling en
cultuurhistorie
Brochure Prov.Frl. Plattelânsprojekten inzake
subsidieverordening Recreatie en Toerisme Fryslân.
Rapportage Wetterskip Fryslân inzake kwaliteit
oppervlaktewater Fryslân 2001
Plan van aanpak aanbesteding Openbaar vervoer
Noord Fryslân en Zuidwest Fryslân.
Conceptovereenkomst inzake medische advisering
m.b.t. arbeidsongeschiktheid en bijzondere bijstand
Concept raadsvoorstel stimulering vrijwilligerswerk
Concept raadsvoorstel tot wijziging van de verordening
inzake de behandeling van bezwaarschriften
Subsidiebeleid WIW Schiermonnikoog
Neptunus-feest
Verzoek VVV om ondersteundende werkzaamheden
en akties bij de organisatie van een hardloopwedstrijd
op 19/10/02
Lijst van toezeggingen, voortgekomen uit de
opiniërende raadsvergadering van 18/06/02
Aanbieding gemeenterekening voor het dienstjaar
2001
Verslag bijeenkomst zwerfvuil op Schiermonnikoog van
04/07/02
Uitnodiging voor portefeuillehouder energiezaken
contract inkoop elektriciteit, samen met NUON te
ondertekenen op 20/09/02
Jubileumbijeenkomst Fries Genootschap/Frysk
Genoatskip 20/07/02
Folder van het Ministerie BZK ‘Directie
Rampenbeheersing en Brandweer’
Voorstel aan de raad over de verkoop van panden aan
het van der Molenpad

V.k.a.

V.k.a.
V.k.a.
V.k.a.
V.k.a.
V.k.a.
V.k.a.
V.k.a.
De buslijn naar Leeuwarden wordt op dit moment aanbesteed. Nagegaan dient te worden of de
aansluiting op de veerboot goed is geregeld. Dit geldt met name voor de van de reguliere
dienstregeling afwijkende afvaarten.
Akkoord
De raad conform voorstellen
De raad conform voorstellen
De raad conform voorstellen
Vergunningen alsmede medewerking verlenen
V.v.k.a.

Ter kennisneming aan de raad
De rekening alsmede de bijlagen(brief accountant plus opmerkingen afdeling financiën) ter
voorlopige vaststelling aanbieden aan de raad
Akkoord
De burgemeester zal de gemeente vertegenwoordigen

V.k.a.
V.k.a.
Aanhouden
Het bedrag onder voorstel 1 te wijzigen in € 1,00

40. AZ/SZ

42.
43.

Samenvatting van de kernpunten en procedure
mobiliteitsplan
Voorstel aan de raad voor het beschikbaar stellen van
een krediet voor reeds uitgevoerd achterstallig
onderhoud aan het voetbalveld
Representatie
Rondvraag

44.

Communicatie

41. SD

Instemmen
De raad conform voorstellen

Geen opmerkingen
Uitvoering auto-ontheffingenbeleid
Afgesproken wordt dat in het geval de gemeente diensten inhuurt van derden aan de vaste wal die
voor de uitvoering van deze diensten met een auto naar het eiland moeten komen reeds bij het
aanvragen van een offerte worden geïnformeerd over de regels die gelden voor het afgeven van
autoontheffingen.
Verstrekken van attenties aan burgers
Afgesproken wordt dat de secretaris met de commandant van de brandweer contact opneemt over
het verstrekken van een attentie aan een burger in het geval deze voordat de brandweer is
gearriveerd de brand door adequaat optreden al heeft geblust en zo erger heeft voorkomen.
Verplaatsing koelcontainer op gemeentewerf
Er zijn klachten ontvangen over geluidsoverlast als gevolg van de plaatsing van de koelcontainer
voor gevonden dode zeehonden. De klachten worden als terecht ervaren en afgesproken wordt om
om te zien naar een locatie waar geen overlast ontstaat. Gedacht wordt aan het terrein van het
overslagstation aan de Veerweg.
Container IJsclub
De container van de ijsclub staat nu op de gemeentewerf. Om schade aan de natuur te voorkomen
bij het in het voorjaar verwijderen van deze container wordt besloten om met de ijsclub af te
spreken dat deze voortaan voor 1 maart bij de ijsbaan wordt weggehaald. Ook zal hen worden
gevraagd de container over te schilderen in een groene bij de omgeving passende kleur.
In het kader van het creeren van goede condities voor de ontwikkeling van de natuurlijke begroeiing
zal het gemaaide riet voortaan worden afgevoerd.
Persbericht en huis aan huisbericht over zwembadplan Akkermans

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders, d.d. 13 augustus 2002.
De secretaris,

De burgemeester,

(S. Dijs)

(E. Fennema)

