Besluitenlijst
College van B&W
Datum: 12-02-2019
Openbaar:
19.41

Kaderbrief 2020-2024 FUMO
Samenvatting:
De FUMO heeft de kaderbrief 2020-2024 vastgesteld. Hierin zijn de kaders voor de
begroting voor 2020 van de FUMO opgenomen. Deze kaderbrief is ter kennisname
aan het college en de raad aangeboden.
Besluit:
1. De kaderbrief 2020-2024 van de FUMO voor kennisgeving aan te nemen.
2. De kaderbrief 2020-2024 van de FUMO ter kennisgeving aan de raad aan te
bieden.
3. Vooruitlopend op de formele zienswijze bij de ontwerpbegroting stuurt het college
haar inzicht naar het Dagelijks Bestuur.

19.13

Concept herziene begroting 2019 Dienst SoZaWe Noardwest Fryslân
Samenvatting:
Het bestuur van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
heeft de herziene begroting van 2019 aangeboden aan de colleges met het verzoek
deze voor te leggen aan de gemeenteraden. Het college adviseert de raad om geen
zienswijze uit te brengen.
Besluit:
1. kennis te nemen van de concept herziene begroting 2019 Dienst Sociale
Zaken en Werk Noardwest Fryslân
2. de concept herziene begroting 2019 Dienst Sociale Zaken en Werk Noardwest
Fryslân ter kennisname voor te leggen aan de gemeenteraad zodat hij,
conform artikel 23 lid 3 van de Gemeenschappelijke Regeling, de gelegenheid
heeft om hierop zijn zienswijze te geven
3. de gemeenteraad voor te stellen geen zienswijze uit te brengen ten aanzien
van de herziene begroting 2019 Dienst Sociale Zaken en Werk Noardwest
Fryslân.
4. het college spreekt uit achter de door de Dienst geformuleerde maatregelen te
staan en ziet graag dat zij op de hoogte gehouden wordt van de
ontwikkelingen en concrete sturingsmogelijkheden op het niveau en de kosten
van de voorzieningen.

19.32

Reparaties in het FLO-overgangsrecht
Samenvatting:
De Brandweerkamer en de vakbonden hebben op 29 oktober 2016 een principeakkoord op hoofdlijnen bereikt over de reparatie van het FLO-overgangsrecht. Van dit
hoofdlijnenakkoord wordt kennis genomen door middel van LOGA brieven die
uitgewerkt zullen worden en zullen leiden tot een nieuwe regeling voor het FLOovergangsrecht. FLO staat voor Functioneel Leeftijd Ontslag. De LOGA brieven in dit
advies zijn een uitwerking van het principe-akkoord in aanvulling op eerdere LOGA
brieven.
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Deze twee LOGA brieven hebben betrekking op de levenslooptegoeden en de AOW
compensatieregeling. In de Centrale Arbeidsregeling (CAR) worden daarom enkele
artikelen aangepast. De gemeente heeft geen brandweermensen in dienst, maar
moet het dit nieuwe beleid wel lokaal vaststellen.
Besluit:
1. Instemmen met Lbr. 18/073 LOGA 18/06
2. Instemmen met Lbr. 18/075 LOGA 18/07
19.34

Beleidsregels nieuwe woningen 2019
Samenvatting:
De gemeenteraad heeft besloten omgevingsvergunningaanvragen, die op grond van
de Beleidsregels nieuwe woningen (2019) kunnen worden verleend, als categorie aan
te wijzen waarvoor een verklaring van geen bedenkingen van de raad niet vereist is.
Hiermee kan het college zonder tussenkomst van de raad onder voorwaarden
afwijken van het bestemmingsplan. Het college stelt de beleidsregels nu definitief vast
en kan starten met het Uitvoeringsprogramma van de Woonvisie.
Besluit:
De Beleidsregels nieuwe woningen (2019) vast te stellen.

19.35

Verzoek uitstel bouwplicht
Samenvatting:
De kopers van een kavel in het plangebied West Aletalaan fase 4 moeten de woning
binnen 2 jaar na aktepassering voltooid hebben. Verzoeker heeft uitstel van de
termijn gekregen maar deze verlengde termijn niet gehaald. Het college heeft
besloten om de termijn nog eenmaal boetevrij te verlengen.
Besluit:
1. Verzoeker tot 1 oktober 2019 boetevrij uitstel te verlenen van de termijn
waarbinnen de woning gebruiksklaar moet zijn.

19.36

Kavelpad Dorpsstraat 20 in Hoorn
Samenvatting:
Het college is in principe bereid om medewerking te verlenen aan de realisatie van
een kavelpad door de landerijen van Huifkarbedrijf Terpstra in Hoorn omdat hierdoor
de veiligheid van alle betrokkenen in de omgeving vergroot wordt.
Besluit:
In principe toestemming te geven om een kavelpad (uitsluitend te gebruiken voor het
verplaatsen van levende have) aan te leggen als uit de officiële aanvraag geen
beperkingen blijken.

19.38

Aanpassingen trouwbeleid
Samenvatting:
De trouwnotitie Trouwen op Terschelling heeft zes weken ter inzage gelegen, omdat
er aanpassingen aan de notitie zijn gedaan. Daarop heeft niemand een zienswijze
ingediend. Het college besluit de gewijzigde trouwnotitie Trouwen op Terschelling
vast te stellen.
Besluit:
1. De trouwnotitie Trouwen op Terschelling gewijzigd vast te stellen.
Aldus vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van B&W van 19 februari
2019.
,voorzitter
, secretaris/directeur
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