Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders, d.d.10 december 2002 nr. 49
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. GZ/TV

3. AZ/SZ
4. GZ/TV
5. GZ/TV
6. GZ/TV
7. GZ/TV
8. GZ/TV
9. GZ/PH
10. GZ/PH
11. GZ/PH
12. GZ/PH
13. GZ/PH
14. Secr.
15. Secr.
16. Fin/HB
17. AZ/SZ

18. Secr.

19. Secr.

Onderwerp
Openbare B&W besluitenlijst d.d. 3-12-2002, nr. 48
Offerte van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg
voor het opstellen van een cultuurhistorische verkenning
Subsidie toekenning Zorg- en Medisch Centrum
Schiermonnikoog
Afwatering in Fryslân
Ecologische verbindingszones en Ontwerp besluit Wet
ammoniak veehouderij
Brief GS Fryslân inzake een nieuw streekplan
Verslag “Strandbroeders”
Zienswijzen vrijstelling bestemmingsplan tuin
gemeentehuis
Bouwaanvraag voor een carport aan de Langestreek
o/d Noord 13 BA 200259
Bouwaanvraag garage Martjeland 7 BA 200258
Bouwaanvraag berging Karrepad 24, BA 200262
Bouwaanvraag Voorstreek 9 BA 200260
Schoonmaakwerk gemeentehuis
Overeenkomst met Ban Personeelsdiensten i.v.m.
P&O
Verslag vergadering Cie Jachthaven d.d. 18 november
2002
Correctie afrekening SGM project Brandstoffen
Schiermonnikoog
Buurtnetwerk jeugdhulpverlening

Beslissing B&W
De besluitenlijst vaststellen
De opdracht te verstrekken

Instemmen met inhoud en verzending concept-brief
V.k.a.
V.k.a.
V.k.a.
V.k.a.
Het verslag toezenden aan het OOW en het Overlegorgaan Nationaal Park
Instemmen met het commentaar op de ingediende zienswijzen en de verklaring van geen bezwaar
aan te vragen bij gedeputeerde staten.
Conform advies vergunning verlenen
Conform advies vergunning verlenen
Conform advies vergunning verlenen
Conform advies vergunning weigeren omdat het bouwplan niet zal kunnen voldoen aan redelijke eisen
van welstand.
Conform advies contract verlengen
Instemmen met de overeenkomst P&O
V.k.a.
V.k.a.
In principe besluiten tot het opzetten van een netwerk jeugdhulpverlening. Daarbij erop insteken dat de
portefeuillehouder welzijn het voorzitterschap op zich neemt en om het primaat van de gemeente te
benadrukken c.q. te bevestigen door de gemeente de trekker van het project wordt aangewezen.

Brief Fair Trade inzake maatschappelijke
V.k.a.
bewustwording verantwoordelijkheden van
organisaties
G.S. van Fryslân inzake nadere informatie over aanpak V.k.a.

21. Secr.

zelfeducatie
Halfjaarverslag streekmuziekschool Dokkum (2e
halfjaar 2001)
Uitnodiging + agenda raad 10-12-02

22. Secr.

Offerte contract dienstverlening gem. Dongeradeel

23. Secr.
24. Fin/LK

Uitnodiging Kerstconcert Muziekvereniging
Voorstel heffing en invordering rioolrechten en
toeristenbelasting/liggelden jachthaven
Personele mutaties ondersteuningspeloton

20. Secr.

25. Brw/HV

26. Secr.
27. Secr.
28. Secr.
29. Burg.
30.
31.

Portefeuille indeling Provincie Fryslân
Klacht toerist over het rariteitenkabinet “Gribus”
Vraag CGS-fractie voor het vragenuur van de
vergadering raad 10-12-02
Bezoek van CDA-fractie van Tweede Kamer aan
waddeneilanden d.d. 16-1-2003
Representatie
Rondvraag

V.k.a.
Akkoord
I.v.m het voorstel Peuterspeelzaal zal bij ICS de aanvulling worden opgevraagd n.a.v. de ingebrachte
varianten. Aan de raad zal worden voorgesteld dat het college het raadsvoorstel terugneemt. Bij BCT
zal erop worden aangedrongen om z.s.m. de contra expertise uit te voeren.
Verder zal worden voorgesteld dat de raadsfracties uit hun respectievelijke achterbannen twee
kandidaten niet raadsleden voordragen waaruit het college een keuze kan maken bij de samenstelling
van de adviescommissie gemeentelijk welstandsbeleid. Ook aan “t Heer en Feer” zal worden gevraagd
om een kandidaat voor te dragen om in deze commissie zitting te nemen.

Nader overleggen over het beperken van de looptijd van het contract tot drie jaar met een
stilzwijgende verlenging met nog eens drie jaar en een opzegmogelijkheid van een half jaar om het
contract voortijdig te kunnen ontbinden teneinde in te kunnen spelen op mogelijke ontwikkelingen in
OOW-verband.
De raad over de contractverlenging per brief te informeren en deze in een extra raadsvergadering te
houden op maandag 23 december 2002 ‘s middags toe te lichten.
In dezelfde raadsvergadering zal de raad worden geïnformeerd over de voortgang van het
gemeentehuis en de peuterspeelzaal. Aan de agendacommissie zal worden voorgesteld om de
raadsvergadering om 14.00 uur te beginnen. De heren Jonker en architect Renzo Pavanello van BCT
zullen worden uitgenodigd om de wijzigingen op het bouwplan voor het gemeentehuis ter vergadering
nader toe te lichten. De vergadering zal worden afgesloten met een eindejaarsborrel.
In de informerende brief over het gemeentehuis zal worden ingegaan op de wijze waarop binnen het
beschikbare budget het gemeentehuis kan worden gerealiseerd en ook worden uitgelegd dat er na
ontvangst van het positieve welstandsadvies geen redenen meer zijn om de bouwvergunning
verlening verder op te houden.
De burgemeester zal op de uitvoering acte de présence geven
De directeur van de N.V. Nuon Customer Care Center aan te wijzen als onbezoldigd heffings- en
invorderingsambtenaar
Conform advies de heer W. Harthoorn per 1 december 2002 eervol ontslag te verlenen als vrijwilliger
bij het ondersteuningspeloton en hem bedanken voor zijn inzet.
De heer P.B. de Jong per 1 december 2002 aanstellen als vrijwilliger bij het ondersteuningspeloton.
V.k.a.
V.k.a.
Wethouder Dijkstra zal deze vraag namens het college tijdens het vragenuur in de raad beantwoorden.
In het OOW zal Schiermonnikoog worden ingebracht als bezoeklocatie.
Zie besl.nr.23
Kopie brief van Patrimonium aan de raadsleden over de argumentatie op grond waarvan deze
stichting als kandidaat is afgevallen om het gemeentelijk woningbezit over te nemen.

De brief wordt voor kennisgeving aangenomen
Eindejaarsborrel met de medewerkers
Deze zal worden gehouden op 24 december 2002 om 16.00 uur
32.
Communicatie
Geen opmerkingen
Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders , d.d. 17 december 2002.
De secretaris,
De burgemeester,

(S. Dijs)

(E. Fennema)

