Agenda van de vergadering van burgemeester en wethouders, d.d. 13 februari 2018, nr. 7
Aanwezig:

Afwezig
Nr.
1.
2.

Burgemeester I. van Gent
Wethouder W. Meerdink
Wethouder G. Heeringa
Loco-secretaris H. Op den Buysch
:

Gemeentesecretaris P. Küppers (Verlof)

Ambt
Voorstel/Advies
Secr. Besluitenlijst B&W nr. 6 d.d. 6 februari 2018
AB
Advies commissie Bezwaarschriften inz. Omgevingsvergunning Martjeland 3
Geadviseerd wordt om
1. het advies van de commissie Bezwaarschriften d.d. 24 november 2017 over te
nemen;
2. het bezwaarschrift van mevrouw Van Aalst, mevrouw Custers, mevrouw Kleibrink en
mevrouw Nieweg en het bezwaarschrift van de heer Boll ongegrond te verklaren en
het bestreden besluit in stand te laten.
3. FV
Ontwerp Beheernota Duinwaterkeringen. Geadviseerd wordt om:
1. Kennis te nemen van het ontwerp beheernota duinwaterkeringen Schiermonnikoog
2. Geen gebruik te maken van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen
4. LV
Omgevingsaanvraag 2017.0081, wijzigen kozijnen Langestreek 14
- de vergunning te verlenen,
- voorwaarde te verbinden omtrent toe te passen kleuren
5. EA
Subsidie 2019 Combinatiefunctionaris:
1. De subsidie 2019 aan Sport Fryslân te bevoorschotten op € 34.997 en dit bedrag ook te
verwerken in de gemeentebegroting 2019;
2. Sport Fryslân middels bijgevoegde conceptbrief op de hoogte stellen;
3. De bijdrage in de kosten door de deelnemende partijen vast te stellen en deze middels
bijgevoegde conceptbrieven op de hoogte stellen.
6. LB
Waarschuwingsbrieven horeca (4 x ) n.a.v. toezichtscontrole MB-All d.d. 28/29 oktober 2017
naleving leeftijdscontroles. Advies: voor kennisgeving aannemen.
7.
8. EA

9

Toekennen cofinanciering vernieuwen schoolplein Yn de mande:
1. In te stemmen met het toekennen van € 17.448,- aan cofinanciering voor het project ‘Een
uitdagend schoolplein voor Yn de mande!’ van Samenwerkingsschool Yn de Mande;
2. Deze kosten ten laste te brengen van het krediet 7.480.18.0 Speeltoestellen;
3. Samenwerkingsschool Yn de Mande middels bijgevoegde conceptbrief op de hoogte stellen.

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

7
20 februari 2018
Vast te stellen
secretaris
Akkoord

Bespreken

Burgemeester
Wethouder WM
Wethouder GH

Besluit
Besluitenlijst nr. 6 vast te stellen.
Conform advies

Conform advies
Conform advies
Conform advies

Conform advies

Conform advies

Conform advies
1

Nr.
10

Ambt
Voorstel/Advies
Vervanging kassa + pinautomaat publieksbalie.
HB

11

HodB

-

Kasregister + betaalterminal met toebehoren vervangen, gebruik maken van omruilarangement.
Concept-overeenkomst tot geldlening tbv project postcoderoos
-In te stemmen met concept-geldleningsovereenkomst

Besluit
Conform advies
Intern nog even juridisch laten checken
Overigens conform advies

Rondvraag
Uitnodigingen / vertegenwoordiging

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders, d.d. 20 februari 2018.
De secretaris,

De burgemeester,

(P.G. Küppers)

(I. van Gent)
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