Besluitenlijst college van burgemeester en wethouders 17mei2016
Aanwezig:

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

Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van 3mei 2016:
conform.
2.

JL, 19apr16, Begrotingswijziging t.b.v. extra subsidie ITGWO; conceptbesluit:
1. Aan ITGWO naast de jaarlijkse subsidie van € 25.000,- (waarvoor nog een apart advies volgt) nog
eens additioneel €25.000,- subsidie te verstrekken voor 2016.
2. Een begrotingswijziging voor 2016 voorleggen aan de Raad
3. In het voorjaar 2017 een evaluatie te houden n.a.v. de uitkomsten van het gastenonderzoek om
vast te stellen dat ITGWO inderdaad aantoonbaar terugkeer bezoek genereert
4. Op grond van de uitkomst van deze evaluatie te bepalen of de extra subsidie (vliegwielsubsidie) in
2017 opnieuw wordt toegekend en zo ja hoe hoog deze moet zijn en/of deze structureel zou
moeten zijn;
Besluit:
Voorlopig besluit: gemeenteraad in gelegenheid stellen gevoelen kenbaar te maken.

3.

JL, 10mei16, Flïdunen; conceptbesluit:
1. De BTW die in rekening wordt gebracht niet meer van te voren af te trekken van de subsidie en
opnieuw afspraken te maken over de termijn van terugbetaten.
2. Een vervangende factuur te vragen voor het schoolzwemmen 2016 (die factuur 2015015 vervangt)
op basis van de oude doorbelastingssystematiek en deze vervolgens te betalen; de kwestie van
de prijsverhoging in te brengen in het onderzoek dat een externe gaat doen.
3. De kwestie “hoeveel energie is er bespaard” uit te laten zoeken door een onafhankelijke derde
(bijvoorbeeld Urgenda) in samenwerking met Flidunen en Rob Breed en hiervoor een offerte aan
te vragen.
4. Offerte gaan vragen om bij een extern financieel adviseur advies in te winnen over
De verbouwingskosten: moeten die rusten bij Flidunen of de gemeente? Hoe door te belasten?
Overige financiële verbeterpunten
5. Offerte aanvragen om een extern adviseur aan te stellen om te helpen hij het maken van een nieuw
Masterplan deel 2 (businessplan)
-

-

Opdrachiformulering:
De extern adviseur moet helpen om een businessplan te maken waarbij nu het gebouw klaar is
voor de toekomst de ontwikkeling van dalende aantallen schoolzwemmers kan worden
opgevangen door nieuwe activiteiten te implementeren en nieuwe markten aan te boren (PMC’s)
Marketing en PR moet onderdeel zijn van het plan, want nieuwe PMC’s moeten ook aan de man
gebracht kunnen worden.
Daarnaast moet een zo efficiënt mogelijk personeelsbeleid worden gevoerd.
Het plan moet antwoord geven op de vragen:
-Waar staan we nu?
-

-

-Wat kan daarin beter?
-Hoe maken we een succesverhaal van Flidunen (hoe bereiken we die situatie)?
Bij het advies moet aandacht zijn voor de kwesties:
dalend aantal schoolzwemmers versus doorbelasten kosten. Wat is een juiste manier?
wat is de gewenste personeelsinzet versus financieel mogelijke personeelsinzet
korte termijn Ilange termijn: hoe kan Flidunen op korte tennijn al profiteren
van nieuwe opbrengsten?;

-

-

-

Besluit:
conform.

.

[

4.

LB, 10mei16, besluït op bevaar subsidie rechtswinkel Noord-Holland Noord; nceptbesluit:
1. De subsidieaanvraag voor rechtswinkel Noord-Nederland te weigeren;
Besluit:
conform.

5.

RL, 10mei16, eerste begroting 2017 GR Fryslan-West en Jaarrekening 2015 GR Fryslan-West;
conceptbesluit:
1. Kennis nemen van de eerste begroting 2017 en de jaarrekening 2015 van de Gemeenschappelijke
Regeling van het werkvoorzieningsschap Fryslan-West
2. Overeenkomst artikel 17 lid 5 en artikel 18 lid 2 van de GR de gemeenteraad voorstellen in te
stemmen met de eersle begroting 2017 en de jaarrekening 2015;
Besluit:
• conform.

6.

PJT, 10mei16, Jaarstukken 2015, begroting 2017 en begrotingswziging 2016 Veiligheidsregio
Fryslan; conceptbesluit:
1. kennis nemen van de financiële stukken van de Veiligheidsregio Fryslan
2. De raad voor stellen geen wensen en bedenkingen te uiten ten aanzien van de financiële stukken
van de VRF.;
Besluit:
• conform.

7.

PJT, 12mei16, instellen rookverbod; conceptbesluit:
1. Het is verboden te roken in bossen, op heide of veengronden dan wel in duingebieden of binnen
een afstand van dertig meter daarvan. Tevens geldt er voor de bovengenoemde natuurgebieden
ook een verbod om vuur te stoken
2. Het verbod als bedoeld in het eerste lid geldt van 13mei2016 tot 24mei2016.
Besluit:
• conform.

Vastgesteld op 24mei2016

C. Schokker-Strampel
burgemeester

Ir. R.A. Lanting
secretaris

