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Besluitenlijst college van burgemeester en wethouders 19april2016
Aanwezig:

Met kennisgeving afwezig:

C. Schokker-Strampel, burgemeester
R. Hoekstra, wethouder
Mr. R.A. Lanting, secretaris
H. Visser! wethouder

1.

Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van 12april2016:
conform.

2.

EB, 14apr16! aanschaf elektrisch voertuig; conceptbesluit:
1. Het college wordt geadviseerd om de elektrische Piaggio door middel van huurkoop aan te
schaffen
Besluit:
conform.

3.

RL, 14apr16! formaliseren doorontwikkeling Slim telefoonboek; conceptbesluit:
1. In le stemmen met de overeenkomst doorontwikkeling Slïm Telefoonboek”;
2. De burgemeester van de gemeente Leeuwarden, de heer drs. F.J. Crone, te mandateren om
namens gemeente Vlieland de overeenkomst te ondertekenen:.
Besluit:
conform.

4.

RL, 14apr16. definiet voorstel regionale woningmarktindeling Fryslân; conceptbesluit:
1. Kennis te nemen van de zienswijzen op het Regionaal werkgebied Woningcorporaties en de
voorgestelde reacties daarop zoals opgenomen in bijgevoegde zienswijzennota (d.d 11 april
2016).
2. In te stemmen met het voorstel aan de minister om:
De vierentwintig Friese gemeenten op grond van artikel 41! lid d van de Woningwet aan te wijzen
als kernwerkgebied voor de woningcorporaties: Stichting Woningbouw Achtkarspelen,
WoonFriesland, Wonen Noordwest Friesland! Accolade, Thiis Wonen, Wonen Zuidwest Friesland,
Lyaemer Wonen! Elkien, De Bouwvereniging en Woningstichting Weststellingwerf.
3. In te stemmen met het adviseren van de minister dat:
De vierentwintig Friese gemeenten het noodzakelijk achten dat op grond van artikel 41 c! tweede
lid woningcorporatie ontheffing wordt verleend aan:
De Veste uit Ommen van het verbod genoemd in het eerste lid van dat artikel voor het
grondgebied van de gemeente Terschelling;
Actium uit Assen van het verbod genoemd in het eerste lid van dat artikel voor het grondgebied
van de gemeente Ooststellingwed.
4. Het college van 88W van de gemeente Heerenveen te mandateren om namens deze gemeente de
brief aan de minister te ondertekenen die deel uitmaakt van het voorstel.
Besluit:
• conform
.

-

-

5.

HN, 11apr16, onderhoud voetpad Badweg; conceptbesluït:
1. Het schelpenpad langs de Badweg te voorzien van een nieuwe schelpenlaag. De kosten van €
15.500 te dekken uit de wegenreserve
Besluit:
• conform.

Vastgesteld op 26 april 2016

C. Schokker-Strampel
burgemeester

Mr. R.A. Lanting
secretaris

