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Besluitenhijst college van burgemeester en wethouders 3mei 2016
Aanwezig:

C.
R.
H.
H.

Schokker-Strampel, burgemeester
Hoekstra, wethouder
Visser, wethouder
de Wit, loco-secretaris

Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van 26april2016:
•
ongewijzigd vastgesteld.
2.

HdW, 25apr16. zienswijze begroting 2017 GR De Waddeneilanden; conceptbesluit:
1. Raad voor te stellen in te stemmen met de begroting 2017;
Besluit:
• conform.

3.

RL, 27apr16, inhuren interim directeur De Jutter; conceptbesluit:
1. Instemmen met offerte bureau Meesterschap d.d. 25april2016 (nr. 916186)
2. De heer A.J. van Klaveren inhuren voor de periode 9mei—16 juli2016 als interim directeur De
Jutter
3. Voor het einde van het contract een besluit nemen over verlenging;
Besluit:
• conform.

4.

RH, 25apr16, wijziging tadeventabel legesverordening 2016; conceptbesluit:
1. Aan de gemeenteraad voor te stellen de definitie van “bouwkosten in art. 2.1.1.2 van de
tarieventabel behorende bij de legesverordening 2016 aan te passen aan de gewijzigde VNG
modelverordening. naar aanleiding van de recente uitspraak Hoge Raad;
Besluit:
• conform.

5.

HN, 25apr16, reconstructie Vlaminghweg; conceptbesluit:
1. In te stemmen met ontwerp
2. Het werk meervoudig onderhands aan te besteden
3. De in dit voorstel benoemde drie aannemers vragen offerte uit te brengen
4. Te communiceren met aanwonenden;
Besluit:
• conform, boetebeding moet nog toegevoegd.

6.

JL, 26apr16, jaarverslag 2015 Streekwerk; conceptbesluit:
1. Kennis nemen van de jaarrapportage Streekwerk Waddeneilanden 2015;
2. De jaarrapportage ter kennisgeving naar de gemeenteraad sturen.;
Besluit:
• conform.

7.

JL, 28apr16, aanvullende subsidie Flidunen; conceptbesluit:
1. Aan de Stichting Flidunen definitief een aanvullend eenmalig subsidie 2016 toe te kennen van €
25.000 in verband met het nog niet realiseren van de volledige effecten duurzaamheids
maatregelen.
2. De eenmalige extra subsidie 2016 zoals in 2014 en 2015 te dekken uit de reserve duurzaamheid;
3. Het bestuur van Stichting Flidunen te informeren middels bijgevoegde brief
Besluit:
• conform.

8.

JdJ.2meilS, voordracht kandidaat huurder Nieuwestraat 33, conceptbesluit:
1. De woningzoekende met inschrijfnummer 0610.04 voor te dragen bu WoonFriesland als kandidaat
huurder voor de woning Nieuwestraat 33.
• conform.

gemeente
Vastgesteld op 17mei2016

C. Schokker-Strampel
burgemeester

Mr. R.A. Lanting
secretaris

