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Besluitenlijst college van burgemeester en wethouders 12januari 2016
Aanwezig:

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

Besluitenlijsten van de vergadering van burgemeester en wethouders van 22 december 2015,
openbaar en niet-openbaar:
•
conform.
2.

HN, 12jan16, vervanging meerpalen jachthaven; conceptbesluit:
1. De firma De Boer en De Groot opdracht geven voor het vervangen van 5 meerpalen door nette
gebruikte palen, indusiefappendages
Bij de raad bi) begrotingswijziging krediet aanvragen van € 10.900, te dekken uit de reserve
waterstaatswerken.
Met de SAV in gesprek treden over het onderscheid regulier onderhoud / vervangingsinvesteringen
op dit punt;
Besluit:
• conform.

3.

BV, 21dec15, indeling Friese woningmarkt; conceptbesluit:
1. In te stemmen met het voorstel aan de minister om:
a. 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, Thûs Wonen, Wonen Zuidwest
Friesland, Lyaemer Wonen, Elkien, De Bouwvereniging en Woningstichting Weststellingswerf;
b. op grond van artikel 41c, tweede lid woningvereniging De Veste uit Ommen ontheffing te
verlenen van het verbod genoemd in het eerste lid van dat artikel voor het grondgebied van de
gemeente Terschelling;
c. op grond van artikel 41 c, tweede lid woningcorporatie Actium uit Assen ontheffing te verlenen
van het verbod genoemd in het eerste lid van dat artikel voor het grondgebied van de gemeente
Ooststellingwerf:
2. Over het voorstel een zienswijze te vragen aan de Fhese woningcorporaties, de Vereniging van
Woningcorporaties (VFW). de huurdersbelangenorganisaties van de Friese woningcorporaties en
aan de woningcorporaties buiten Friesland met bezit in één of meer Friese gemeenten (Actium, De
Veste, Vestia en Mooiland).
3. De gemeente Heerenveen, namens de Friese gemeenten te mandateren, om bovenstaande
zienswijze te vragen aan de betrokken organisaties en te behandelen;
Besluit:
• conform.

4.

BV, 16dc15, omgevingsvergunning voor de bouw van 12 boshuizen SRV; conceptbesluit:
Omgevingsvergunning met afwijking verlenen voor het bouwen van 12 boshuizen in vier verschillende
types. conform de aanvraag van 16 oktober 2015;
Besluit:
• conform.

5.

BV, 23dec15, omgevingsvergunning voor bouwen voor de aanleg van een buitenzwembad op het
perceel Duinkersoord 111 te Vlieland; conceptbesluit:
1. Omgevingsvergunning conform de aanvraag van 9december2015 voor bouwen verlenen voor de
aanleg van een buitenzwembad 2015 op het perceel Duinkersoord 111 te Vlieland.
2. De aanvraag zenden aan Staatsbosbeheer volgens afspraak;
Besluit:
• conform.
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6.

BV, 16dec15, ambtelijke aanpassing bestemmingsplan Zomerhuizenterrein; conceptbesluit:
Een ambtelijke aanpassing van het bestemmingsplan in procedure le brengen voor het verbod van
zwembaden en de artikelen 2.1 en 2.2 te wijzigen door het peil te verwijderen uit deze voorschriften.;
Besluit:
• aangehouden.

7.

PJT, 8dec15, aanpassen bomenlijst; conceptbesluit:
1. Besluiten tol aanpassen van de bomenlijst als bedoeld in artikel 4:11 van de APV
2. Alvorens dat besluit te formaliseren de raad hierover informeren;
Besluit:
• conform.

8.

PJT, 8dec15, verkeersbesluit aanwijzing gehandicaptenparkeerplaats; conceptbesluit:
1. twee gehandicaptenparkeerplaatsen aanwijzen;
2. verkeersbesluit publiceren in de (digitale) Staatscourant (verplicht) en Uit het Kastje en gemeente
website;
Besluit:
• conform.

9.

HdW, 6jan16, regeling medegebruik nieuwe school; conceptbesluit:
1. Medegebruiksovereenkomsten Bibliotheek, Kokkeltje en Jeugd- en Jongerenwerk vast te stellen;
2. Medegebruiksovereenkomst overige vaste gebruikers vast te stellen;
3. Model os medegebruik vast te stellen;
4. Tarief medegebruik niet-kernpartners vast te stellen op €15 per uur voor niet-commercieel gebruik;
5. Tarief commercieel medegebruik vast te stellen op € 50 per uur;
6. Overleg te voeren met de niet-kerngebruikers over de effecten van de nieuwe tahefsregeling en,
indien noodzakelijk, over compenserende maatregelen, en daarover later nader te besluiten;
Besluit:
• conform.

10. HdW, 5jan16, is begrotingswijziging 2016; conceptbesluit:
Begrotingswijziging ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad op 25januari 2016;
Besluit:
• conform.
11. RUEdV, 21dec15, jaarverslag leerplicht 2014-2015; conceptbesluit:
1. Kennis nemen van het jaarverslag leerplichtbeleid schooljaar 2014-2015
2. Het jaarverslag ter vaststelling aanbieden aan de gemeenteraad;
Besluit:
• conform.

Vastgesteld op 19januari 2016

C. Schokker-Strampel
burgemeester

Mr. R.A. Lanting
secretaris

