Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders, d.d. 9 april 2002 nr. 15
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. Brw.cdt.

5. Brw.cdt.
6. AZF/SZ
7. AZF/SZ
8. AZF/SV
9. AZF/SZ
10. AZF/SZ

11. AZF/SZ
12. AZF/SZ

13. AZF/SZ
14. OW/JJW

15. AZF
16. AZF/HB
17. AZF/Secr

Onderwerp
B&W-besluitenlijst (besloten) d.d. 2 april 2002 nr. 14
B&W-besluitenlijst (openbaar) d.d. 2 april 2002 nr.14
B&W-besluitenlijst PZ- aangelegenheden d.d. 2 april
2002
Voorstel tot aanschaf / overname van een 4 x 4
personeel-en materieelvoertuig (PM) voor de
brandweer
Voorstel tot het aanstellen van drie vrijwilligers bij de
brandweer
Voorstel tot het aanpassen van de reclamevergunning
voor Café restaurant de Berkenplas
Voorstel tot het verlenen van een reclamevergunning
Voor Cafetaria “De Halte”
Voorstel tot het aanschaffen van een airco-apparaat
voor de computerruimte
Samenvattend verslag van de vergadering van de
werkgroep handhaving d.d. 26 maart 2002
Samenvattend verslag van de bijeenkomst van
betrokken partijen over het Zorg- en medisch centrum
d.d. 3 april 2002
Voorstel aan de raad betreffende de aanwijzing van
trouwlocaties.
Concept-vergunning aan de St. S.O.S. het organiseren
van het “Schullefeest” op 19 en juli 2002
Brief Ministerie van Verkeer en Waterstaat over
informatie bijeenkomst flexibilisering loodsplichtstelsel
Advies over het financieel verslag 2001 van OBS
“Martha Karst”
Persbericht provincie Fryslân over de provinciale
bijdrage aan het boek “Koningen van de Noordzee”
Concept-brief aan de heer J.E.Perdok te Groningen
over vergoeding van schade i.v.m. wateroverlast
Brief Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN)

Beslissing B&W
De besluitenlijst vaststellen
De besluitenlijst vaststellen
De besluitenlijst vaststellen
Conform advies

Conform advies
Conform advies
Conform advies In brief aangeven dat bij een eventuele verbouwing de vergunning zal worden
heroverwogen.
Aanhouden; Nagaan of het niet simpeler en goedkoper kan.
Conform advies
V.v.k.a.
De burgemeester zal nader voorwerk verrichten gericht op het sluitend houden van de financiering van
het project
De raad conform voor te stellen.
Aan de vergunning voorwaarden toevoegen dat de organisatie zelf de zorg op zich neemt voor de orde
en veiligheid en daarbij de aanwijzingen en voorschriften van de politie in acht neemt.
Het woord “plaatselijk” in bepaling 2 van de overige voorschriften te schrappen.
V.k.a.
Conform advies instemmen met het financieel verslag 2001 en het verslag vast stellen. Tevens de
daaruit voortvloeiende acties uitvoeren.
Het verslag ter kennis brengen van de raad.
V.k.a.
Conform advies verzenden
V.k.a.

18. AZF/Secr

19. GZ/HN
20. GZ/HN
21. GZ/HN
22. GZ//TV

23. GZ/TV

24. GZ/TV
25. GZ/PH
26. GZ/PH
27. GZ/TV

28. GZ/TV
29. GZ/TV

30. GZ/PH
31. GZ/TV

32. Secr.

over het 10 jarig bestaan van het SNN op 22 april 2002
a.s. Verzocht wordt deze datum ‘s ochtends te
reserveren
Toezending door het Ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties van de brochure
Kengetallen 2002
Concept-aanschrijving P. Visser, Heereweg 6 over
illegale garage
Concept-aanschrijving R. Visser, Kooiweg 2 over de
illegale schutting
Concept-aanschrijving J. Blok van de Marlijn over de
illegale bouwwerkzaamheden aan het strandpaviljoen
Advies van het Ministerie van LNV over een
vergunningsaanvraag op grond van de
Natuurbeschermingswet van PO Kokkelvisserij
Concept-brief aan D. de Boer over zijn nieuwe
bouwaanvraag t.b.v. wc+ aangepaste schets
terrasscherm
Verzoek van T.G. Schingenga, Langestreek 94 om
plaatsing op de lijst van woningzoekenden.
Advies over bouwaanvraag van H. Sevenster, voor de
uitbreiding van de recreatiewoning Vuurtorenpad 6
Verslag van het overleg d.d. 27 maart 2002 met de
nutsbedrijven
Brief van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen
over het vervallen van de norm verkoop onder
voorwaarden
Concept-voorstel aan de raad voor het vaststellen van
het woonplan
Uitnodiging, agenda en stukken voor de op 12 april
2002 te houden vergadering van het Algemeen
Bestuur van de Regio Noord -Friesland van de
Milieuadviesdienst.
Verslag gehouden bouwcontroles in week over de
periode 1 t/m 5 april 2002 wk 14.
Brief waarborgfonds sociale woningbouw (WSW)
betreffende de afronding van haar werkzaamheden
inzake de vrijwaring van directe overheidsrisico’s
Advies Bout Advocaten over de verplichting op grond
van de Wet Openbaarheid van Bestuur van het op
verzoek van een burger beschikbaar stellen van een
juridisch advies.

V.k.a.

Conform advies verzenden
Conform advies verzenden
Conform advies verzenden
Het ministerie berichten dat het advies voor kennisgeving is aangenomen en in de brief onder
bijvoeging van afschriften van eerdere correspondentie herinneren aan het eerder door de gemeente
in dit kader ingenomen standpunt. Tevens aangeven dat het college er van uit gaat dat een
vergunning i..v.m. de in 2003 te houden evaluatie slechts wordt verstrekt voor 1 jaar.
Conform advies verzenden

Hert verzoek inwilligen
Conform advies de gevraagde vergunning verlenen.
V.k.a.
V.k.a.

De raad een aangepast voorstel te doen
V.k.a.
Het college zal ter vergadering geen acte de présence kunnen geven.

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

Conform het advies van de huisadvocaat het gevraagde juridische advies weigeren ter beschikking
van aanvrager te stellen en hem nogmaals te berichten dat het college haar eerder ingenomen
standpunt ten aanzien van de status van het pand Langestreek 9 handhaaft.

33. Secr.

34. Secr.

35.
36.

Brief St. Zwembad De Dunatter i.o. met globaal plan
van aanpak voorbereidingswerkzaamheden gericht op
het openen van het zwembad en verzoek om
beschikbaarstelling van een werkkrediet van
€ 4.500,00.
Concept-brief van het OOW aan de Vaste Kamercommissie over de seizoenswerkgelegenheid versus
cyclus werkloosheid.
Representatie
Rondvraag

De raad voorstellen het gevraagde werkkrediet beschikbaar te stellen en de Stichting i.o. daarvan in
kennis te stellen en hen tevens mee te delen dat ingestemd wordt met het door hen voorgestelde
stappenplan.

Instemmen met de inhoud van de brief en verzending daarvan.
De brief ter kennis brengen van de raad.
Geen opmerkingen
Aanbieding boekje “Appels op Schier”
Weth. Wiersema doet verslag van zijn gesprek met Thijs Visser auteur van het boekje Appels op
Schier. De heer Visser zal het boekje op 13 mei 2002 om 10.00 uur aanbieden aan de burgemeester.
Overleg met het georganiseerde bedrijfsleven
Dit zal worden gehouden op woensdagavond 17 april 2002. Naast het voortschrijdend
agendaoverzicht zullen de openingstijden van de winkels aan de orde worden gesteld.

37.
Communicatie
Geen opmerkingen
Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders , d.d. 16 april 2002.
De secretaris,
De burgemeester,

(S. Dijs)

(E. Fennema)

