Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders, d.d. 27 februari 2018, nr. 9
Aanwezig:

Afwezig
Nr.
1.
2.

Burgemeester I. van Gent
Wethouder W. Meerdink
Wethouder G. Heeringa
Secretaris P. Küppers
:

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

9
6 maart 2018
Vast te stellen
secretaris
Akkoord

Bespreken

Burgemeester
Wethouder WM
Wethouder GH

Ambt
Voorstel/Advies
Secr. Besluitenlijst B&W nr. 8 d.d. 20 februari 2018
LB
De burgemeester heeft besloten een evenementenvergunning te verlenen voor het
SchierSong Festival op 28 en 29 juli 2018. Ter kennisgeving.

Besluit
Besluitenlijst nr. 8 wordt vastgesteld
Conform advies

3.
4.

LV

Omgevingsaanvraag 2017.0076, intern verbouwen (legalisatie). Middenstreek 33
de vergunning te verlenen

Conform advies

5.
6.

AB

Voorziening voor dagopvang (incl. koffiekamerfunctie) voor ouderen
Geadviseerd wordt om In te stemmen met bijgevoegd voorstel aan de raad, inhoudende:
1. In te stemmen met het starten van de initiatief- en definitiefase van het project
“Realisatie van een voorziening voor dagopvang (incl. koffiekamerfunctie) voor
ouderen” op het perceel A 3343, gelegen aan de Burgemeester van dan Bergstraat
te Schiermonnikoog.
2. Een voorbereidingskrediet ter beschikking te stellen van € 27.500,00
3. De kosten te dekken uit de algemene reserve.
4. De financiële consequenties te verwerken in de 5de begrotingswijziging 2018

Planningsindicatie opnemen; overigens conform advies.

7.

AB

Woningbouwprogramma 2018-2023;

Enkele tekstuele aanpassingen; overigens conform advies

Geadviseerd wordt om in te stemmen met bijgevoegd voorstel aan de raad, inhoudende
1. het Woningbouwprogramma 2018-2023 vast te stellen
2. in te stemmen met:
2.1. primair: het ontwikkelen van de woningbouwlocatie Oost, zoals aangegeven in het
Woningbouwprogramma 2018-2023,
2.2. secundair: het ontwikkelen van de woningbouwlocatie Zuid, zoals aangegeven in het
Woningbouwprogramma 2018-2013, ten behoeve van het tijdig kunnen realiseren van 10 tot
15 sociale woningen op een deel van de locatie Zuid, onder de voorwaarde dat
 de locatie van de woningen op een stedenbouwkundig verantwoorde wijze passen
binnen de toekomstige ontwikkeling van de woningbouwlocatie Zuid, en
 de locatie van de woningen op een organische wijze aansluiten op de huidige bebouwing
van het dorp (voorkoming van zgn. “pukkel”),

1

Nr.

Ambt

Voorstel/Advies

Besluit

inhoudende dat voor beide locaties de voorbereidende werkzaamheden worden gestart, zodat
rond de zomer van 2018 meer duidelijkheid komt over de voortgang in de ontwikkeling van
beide locaties om vervolgens de definitieve keuze te kunnen maken op welke van de twee
woningbouwlocaties de 10 tot 15 sociale (huur)woningen worden gerealiseerd.
3. Een voorbereidingskrediet ter beschikking te stellen van € 30.000.

8.
9.
10.

Rondvraag
Uitnodigingen / vertegenwoordiging

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders, d.d. 6 maart 2018.
De secretaris,

De burgemeester,

(P.G. Küppers)

(I. van Gent)
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