Besluitenhijst college van burgemeester en wethouders 9 april 2019
Aanwezig:

C. Schokker-Strampel, burgemeester
E. de Ruijter, wethouder
Mr. R.A. Lanting secretaris-directeur
R. Hoekstra, wethouder
,

Met kennisgeving afwezig:
1.

Agenda

2.

Map “ter bespreking”

3.

Map “uitnodigingen”

4.

“Keekopdeweek”

5.

Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van B&W van 2 april 2019
. conform

6.

Overzicht afhandeling overige agendapunten collegevergaderingen

7.

Overzicht afhandeling onderwerpen inloopspreekuren en verslagen

8.

Overzicht afhandeling moties, toezeggingen en vragen gemeenteraad

9.

FA, 2apr19, bezwaarschriftprocedure MSC Zoe; conceptbesluit:
1 een gezamenlijke adviescommissie in te stellen met de andere Waddeneilanden ten behoeve van
de beslissing op bezwaar ingediend door MSC Zoe tegen de last onder bestuursdwang van 2
januari 2019
2. hiervoor de heer drs J.C. Bekius te benoemen als voorzitter.
3. hiervoor mevrouw mr. J. Wiersma-Veenhoven te benoemen als lid.
4. hiervoor mevrouw mr. J Faber te benoemen als lid.
5. hiervoor de heer mr. J.R Bugel te benoemen als lid.
6. hiervoor de heer mr. E.H. Petersen aan te wijzen als ambtelijk secretaris.
7. mevrouw mr. L. Bos het college te laten vertegenwoordigen tijdens de hoorzitting
Besluit:
. conform
.

Samenvatting
Vanwege ingediende bezwaarschriften namens de reder MSC Zoe tegen de besluiten last onder
bestuursdwang van de Waddeneilanden zal er ten behoeve van de beslissing op bezwaar door de
Waddeneilanden een gezamenlijke adviescommissie worden ingesteld.
10. HN, 27mrt19, Exploitatie locatie ‘De Zeester’; conceptbesluit:
1 Bij de raad een krediet van € 350.000 aan te vragen voor het bouwrijp maken van het perceel van
de voormalige basisschool De Zeester, en het uitvoeren van infrastructurele werkzaamheden ten
behoeve van de nieuwe wijk.
2. De grond voor de bouw van de woningen te verkopen aan de initiatiefnemers, volgens nader vast
te stellen overeenkomsten
3. Het daartoe strekkende raadsvoorstel vast te stellen.
Besluit:
. conform
.

Samenvatting
Voor het realiseren van de nieuwe woningen op de locatie Zeester zijn verschillende werkzaamheden
nodig. Het perceel moet bouwrijp worden gemaakt, er zijn nieuwe nutsleidingen nodig, het rioolstelsel
behoeft uitbreiding, en de bestrating moet worden aangepast.

v&
Hiervoor is budget nodig. Het college vraagt de gemeenteraad hiervoor een bedrag van € 350.000
beschikbaar te stellen. Dit is inclusief de reeds gemaakte kosten voor de sloop van de oude
basisschool.
11

.

HdW, 4aprl 9, 2e wijziging begroting 2019; conceptbesluit:
1 Begrotingswijziging ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad op 29 april 2019
Besluit:
. conform
.

Samenvatting
Sinds het vaststellen van de eerste wijziging van de begroting 2019 in uw vergadering van februari
2019 zijn er aanleidingen de begroting op een aantal onderdelen aan te passen:
A. nieuwe software voor e-facturering;
B. uitbreiding formatie Onderwijs, welzijn, zorg en sport;
0. bestemmingsplan Oosterse Veld;
D. restantbudgetten 201 8 uitvoeringsprogramma duurzaamheid naar 2019;
E. externe evaluatie gebiedsteam Wmo en jeugdwet;
F. restantbudget 2018 externe advisering diverse fiscale zaken naar 2019;
G. verhogen subsidie Flidunen;
H. bouwrijpmaken terrein vm. basisschool
Vastgesteld op 16 april 2019

Schokker-Strampel
burgemeester

H. de Wit
adjunct secretaris-directeur

