Besluitenlijst college van burgemeester en wethouders 19januari2016
Aanwezig:

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

1.

Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van 12januari2016:
ongewijzigd vastgesteld.

2.

PJT, 7jan16, eindrapportage JPPM 2015 en voorstel toezicht 2016; conceptbesluit:
1. eindrapportage JPPM voor kennisgeving aannemen
2. instemmen met de financiële afrekening met convenantpartners
3. instemmen met de offerte van BHSW voor 2016;
4. eindrapportage (er kennisname naar de raad;
Besluit:
• conform.

3.

PJT, 7jan16, aanstellen onbezoldigd ambtenaren in functie van toezichthouder; conceptbesluit:
1. M. Bol; S.C.P. Le Cat; S.W.M. Stevens; ERF. Opering; ER, van der Zanden en A.J. Blauw tot 1
januari 2017 aanstellen als onbezoldigd ambtenaar (artikel 1:2 sub g van de Collectieve
arbeidsvoorwaardenregeling en de Uitwerkingsovereenkomst) en op basis van artikel 41 lid 1 sub b
van de Drank- en Horecawet (DHW) door de burgemeester aan te laten wzen voor het houden
van toezicht op de naleving van de Drank- en Horecawet.;
Besluit:
• conform.

4.

MH, 12jan16, advies schoolgids en formatieplan de Krijtenburg; conceptbesluit:
1. De schoolgids van VMBO De Krtenburg 2015-2016 vast te stellen.
2. Formatieplan van VMBO de Krijtenburg 2015-2016 vast te stellen.
3. De Krijtenburg informeren over het besluit;
Besluit:
• conform.

5.

BV, 13jan16, Principeaanvraag bestemmingsplanwijziging vergroten en verplaatsen strandpaviljoen
Sadweg 5 (aangepast voorstel); conceptbesluit:
0e raad voor te stellen in te stemmen met het voeren van een planologische procedure;
Besluit:
• conform.

6.

BV, 13jan16, ambtelijke aanpassing bestemmingsplan Zomerhuizenterrein; conceptbesluit:
Een ambtelijke aanpassing van het bestemmingsplan in procedure te brengen voor het verbod van
zwembaden en de artikelen 2.1 en 2.2 te wijzigen door het peil te verwijderen uit deze voorschriften.
Raadsvoorstel is aangepast;
Besluit:
• conform.

7.

JL, 23dec15, Sa Fier Fan HOs; conceptbesluit:
Geen bijdrage beschikbaar stellen;
Besluit:
• conform.

8.

JL, 23dec15, steunbetuiging canon 1666; conceptbesluit:
Akkoord gaan met schriftelijke steunbetuiging voor het streven om de gebeurtenissen van 19 en 20
augustus 1666 open bij de eilanden Vlieland en Terschelling een plaats te geven in de zogenaamde
“Canon van de Geschiedenis van Nederland, conform opgestelde brief (zie bijlage);
Besluit:
• conform..

9.

JL, 23dec15, subsidie voor herdenkingsmonument 1666; concepibesluit:
Akkoord gaan met een subsidie van maximaal €175000 voor de realisatie van een monument ter
herdenking van 1666;
Besluit:
conform.

10. JL, 23dec15, Monument Aardgas gedupeerden; conceptbesluit:
Geen bijdrage beschikbaar stellen;
Besluit:
• conform.
Vastgesteld op 26januari2016

C. Schokker-Strampel
burgemeester

A.Lanting
secretaris

