Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders, d.d. 15 mei 2018, nr. 20
Aanwezig:

Afwezig

Burgemeester I. van Gent
Wethouder J. Hagen
Wethouder E. Gerbrands
Secretaris P. Küppers

Nummer
B&W verg. d.d.
Advies
Medewerker

20
22 mei 2018
Vast te stellen
secretaris
Akkoord

Wethouder JH

:

Wethouder EG

Nr.
1.

Ambt
Voorstel/Advies
Secr. Besluitenlijst B&W nr. 19 d.d. 8 mei 2018

Besluit
Besluitenlijst nr. 19 wordt vastgesteld

2.

AB

Conform advies

Bezwaarschrift omgevingsvergunning (kappen boom) Langestreek 130
1.

2.
3.

CH

4.

EA

5.

LV

6.

LB

7.

LB

8.

LB

9.

EA

Bespreken

Burgemeester

kennis te nemen van het advies van de commissie Bezwaarschriften, toegezonden per mail
van 25 april 2018;
het bezwaar tegen het verlegen van een omgevingsvergunning voor het kappen van een
kastanjeboom op het perceel Langestreek 130 te Schiermonnikoog kennelijk nietontvankelijk te verklaren en het besluit om de vergunning te verlenen te handhaven.

Procesbeschrijving Urgentie Volkshuisvesting
Geadviseerd wordt om:
- In te stemmen met het in de bijlage opgenomen werkprotocol Urgentie en dit vast te
stellen met WoonFriesland en DDFK gemeenten;
- In te stemmen met bijgaande publicatie voor de nieuwsbrief.
Jaarverantwoording Kinderopvang 2017:
1. De jaarverantwoording kinderopvang 2017 vast te stellen;
2. De jaarverantwoording 2017 ter kennisgeving aan de raad aan te bieden middels de memo.
Omgevingsaanvraag 2018.0011, tijdelijk beeld walvis en jong, nabij Reeweg 25
- de vergunning te verlenen voor de periode van 1 juli tot en met 30 september 2018
- voorwaarde te verbinden omtrent onverwijld opruimen naar ommekomst van de
instandhoudingstermijn
e

Evenementenvergunning Zang en Muziekfestival, 61 editie
- Kennis te nemen van de verleende vergunning
Evenementenvergunning Kallemooi
- Kennis te nemen van de te verlenen vergunning
Evenementenvergunning/ontheffing geluidsnormen Schierse Muziekronde
- De vergunning en ontheffing te verlenen
Inhoudelijke harmonisatie beleidsregels Participatiewet, Ioaw en Ioaz:
1. In te stemmen met de inhoudelijk geharmoniseerde beleidsregels Participatiewet, Ioaw
en Ioaz.

Conform advies

Conform advies
1 termijn stellen voor alle zaken, tijdelijk beeld zo dicht
mogelijk bij paviljoen positioneren (westelijker) i.v.m.
kwetsbaarheid wad, de zeecontainer plaatsen tegen
zeecontainer die al aanwezig is en het jachthavenbestuur
informeren; overigens conform advies
Conform advies
Conform advies
Conform advies
Conform advies

1

10.

PK

11.

PK

12.
13.
14.

Raadsagenda d.d. 15 mei 2018;
- Ter kennisname en bespreking
Agenda Dagelijks Bestuur De Waddeneilanden d.d. 24 mei 2018;
- Ter kennisname en bespreking

Conform advies
Conform advies

Rondvraag
Uitnodigingen / vertegenwoordiging

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders, d.d. 22 mei 2018.
De secretaris,

De burgemeester,

(P.G. Küppers)

(I. van Gent)

2

