Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders, d.d. 7 mei 2002 nr. 19
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. EF
3. EF
4. EF
5.
6.
7.
8.
9.

AZF/BB
AZF/BB
AZF/BB
AZF/BB

10. AZF/BB
11. AZF/SZ
12. AZ/SZ

13. AZF/SZ
14. AZF/SZ
15. AZF/SZ

16. Ondw./ADV/
SZ
17.
18. GZ/TV
19. GZ/TV

Onderwerp
Openbare Besluitenlijst B&W d.d. 29 april 2002
Concept raadsvoorstel verkoop panden aan het Van
der Molenpad
Brief St. Jonas in de Walvis inzake beëindiging
activiteiten
Verslag overleg 1-5-02 tussen burgemeester Fennema
en dhr. Van der Boor (VVV) inzake aan-/verkoop pand
Begrotingswijziging inzake GBA-audit d.d. 7 mei 2002
Jaarverslag CdK 2001
Jaarverslag fin.jaarrekening 2002 St. GKB Friesland
Alg.Beleidsplan 2003-2007 Oostergo
Nota onderzoek belastbaarheid wegen
Voorstel vervangen diverse machines buitendienst
Verslag bijeenkomst betreffende het Zorg- en medisch
Centrum Schiermonnikoog, gehouden op 29-4-02
Advies van de commissie voor de beroep- en
bezwaarschriften over het bezwaarschrift dhr. E.R.
Schut tegen reclamevergunning en andere
Brief GGD Fryslân betreffende vaccinatiecampagne
tegen meningokokken C
Brief GGD Fryslân betreffende herziene werkwijze en
tarifering toezicht peuterspeelzalen
Offerte door buro Kloeg betreffende 7 strandopgang
panelen

College besluit school- en leerlingenbegeleiding
2002/2003
Uitnodiging opening Multi Functioneel Centrum
Leeuwarden GGZ d.d. 30 mei a.s. te Leeuwarden
Verplaatsen oefenveld v.v. de Monnik
Afrekening kosten tankstation aan de Veeerweg

Beslissing B&W
De besluitenlijst vaststellen
De burgemeester doet verslag van het gesprek dat hij heeft gehad met de heer van de Boor.
V.k.a.
V.k.a.
Instemmen ter vaststelling voorleggen aan de raad
V.k.a.
V.k.a.
Conform advies v.k.a.
Conform advies nota betalen ten laste van de post wegenonderhoud. Het rapport is toegezonden aan
betrokken partijen met het verzoek mee te willen denken over de te kiezen oplossingrichtingen.
Conform advies instemmen met vervanging
V.k.a.
Conform advies van de commissie het bezwaarschrift van de heer Schut ongegrond verklaren en
vergelijkbare (nieuwe) gevallen, zo die er zijn, uit een oogpunt van rechtsgelijkheid aanschrijven.
Conform advies v.k.a
Conform advies overeenkomst aangaan
Conform advies bespreken met participerende instanties. Bij instemming het project inbrengen in
commissie voorlichting en educatie voor een financiële bijdrage in de kosten van het Nationaal Park.
Voor wat betreft de kosten van het project insteken op een na aftrek van de bijdrage van het Nationaal
Park ponds pondsgewijze verdeling van de restkosten over de participanten in het project t.w.
Gemeente, Natuurmonumenten en Rijkswaterstaat.
Het besluit van 23 april 2002 te herzien in die zin dat de noodzaak van schoolbegeleiding voor het
schooljaar 2004 e.v. jaren nader zal worden bezien.
Conform advies v.k.a.
Conform advies is dit geen oplossing daar verplaatsing alleen de problemen verplaatst.
Conform advies akkoord gaan met bijgevoegd overzicht en de kosten van overschrijding ten laste
brengen in het exploitatie-overzicht

20. GZ/PH
21. GZ/PG

Bouwcontroles week 17 – 2002
Onderhoud huurwoningen

22. GZ/TV

Advies van de commissie voor de beroep- en de
bezwaarschriften over het bezwaarschrift van dhr T.W.
de Boer tegen weigering van de door hem gevraagde
bouwvergunning voor het wijzigen van een loods in
een schelpenmuseum
Conceptbrief aan Nat.Park Schiermonnikoog inzake
bouwen zonder vergunning
Aanvraag kapvergunning Iep van A. Visser de Boer,
Middenstreek 68
Zout gebruik 2001/2002 t.b.v. gladheidsbestrijding
Overzicht jaren 1997 t/m heden, afvoer inhoud
vetvangputten (in kg).
Schriftelijke vragen voor raadsvergadering d.d. 7 mei
2002 van de fractie “Ons Belang”
Representatie
Rondvraag

23. GZ.PH
24. GZ/TV
25. GZ/SD
26. GZ/SD
27. AZF/Griffier

Conform advies v.k.a.
Conform advies v.k.a.
Bij de gunning van het werk de aannemer binden aan een tijdsplanning met een duidelijke einddatum
Conform advies van de commissie het bezwaarschrift gegrond verklaren. Opgemerkt wordt dat de
activiteiten gelet op de ligging van het gebouw geen hinderlijke uitstraling mag hebben op de
omgeving.

Conform advies verzenden. Wethouder Wiersema licht toe dat het gebouwtje nog in de duinen staat
ter hoogte van paal 7.400. Het wordt beheerd door Rijkswaterstaat en zal worden verwijderd
Conform advies kapvergunning verlenen
Conform advies v.k.a.
Conform advies v.k.a.

De vragen zullen ter vergadering worden beantwoord. Zie voor de beantwoording de notulen van de
raadsvergadering van 7 mei 2002.
28.
Geen opmerkingen
29.
Verslag van het gesprek met aannemer R. Dijkstra
Met de heer Dijkstra is gesproken over de doorlooptijd van procedures rond de behandeling van
bouwaanvragen, de wijze van interpreteren van voorschriften en wijze waarop controle wordt
uitgevoerd. Toegezegd is dat e.e.a. zal worden doorgesproken met de betreffende medewerkers
30.
Communicatie
In de Dorpsbode de inwoners erop attenderen dat binnenkort iemand van Copijn boomchirurgen op
het eiland komt. Zo men dat wil kan men voor vragen over bomen en voor eigen rekening desgewenst
met hen contact opnemen.
Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders , d.d. 14 mei 2002.
De secretaris,
De burgemeester,

(S. Dijs)

(E. Fennema)

