Besluitenlijst
College van B&W
Datum: 26-05-2020
Openbaar:
20.105

Jaarverantwoording kinderopvang Terschelling 2019
Samenvatting:
De gemeente is verantwoordelijk voor kwaliteit van kinderopvang. De kwaliteit van
kinderopvang en gastouders wordt jaarlijks onderzocht. De inspectie van 2019 geeft
een positief beeld.
Besluit:
1. In te stemmen met de jaarverantwoording Kinderopvang Terschelling 2019 en
deze in te dienen bij de Inspectie van het Onderwijs vóór 1 september 2020.
2. De jaarverantwoording Kinderopvang Terschelling 2019 ter kennisname voor te
leggen aan de gemeenteraad.

20.108

Jaarverslag 'Helder handhaven 2019'
Samenvatting:
Het college heeft het jaarverslag ‘Helder handhaven 2019’ vastgesteld. Hierin doet
het college verslag:
 over zaken waarop is gehandhaafd;
 van de resultaten van de handhaving en
 over het gevoerde beleid op het gebied van bestemmingsplannen en
vergunningverlening.
Het college biedt het verslag ter kennisname aan aan de raad.
Besluit:
1. het jaarverslag ‘Helder handhaven 2019’ vast te stellen;
2. het jaarverslag ‘Helder handhaven 2019’ ter kennisname aan de raad aan te
bieden.

20.111

Verantwoordingsrapportages 2019 BAG, BGT en BRO Terschelling
Samenvatting:
De gemeente moet elk jaar een zelfevaluatie doen naar de inrichting, de werking en
de beveiliging van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), de
Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en de Basisregistratie Ondergrond
(BRO). Het college stelt de uitkomsten vast en stuurt deze naar het ministerie van
BZK en naar de raad.
Besluit:
1. Tot vaststelling van de verantwoordingsrapportages BAG, BGT en BRO van de
gemeente Terschelling over de periode 2019
2. De vastgestelde rapportages aan te bieden aan het ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties door ze te uploaden in de ENSIA-tool.
3. De vastgestelde rapportages ter kennisgeving aan te bieden aan de
gemeenteraad.
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20.110

Schuilgelegenheid voor landbouwhuisdieren van hobby - en deeltijdboeren
Samenvatting:
Op 24 september 2019 heeft de gemeenteraad het college verzocht om beleidsregels
op te stellen voor de realisatie van schuilgelegenheden voor landbouwhuisdieren van
hobby- en deeltijdboeren op Terschelling. Tijdens deze vergadering is een
amendement aangenomen met daarin de uitgangspunten. Op basis van deze
uitgangspunten stelt het college de ontwerp beleidsregels vast en legt deze voor
advies voor aan de raad.
Besluit:
1. Het ontwerp voor de beleidsregels Schuilgelegenheid voor landbouwhuisdieren van
hobby- en deeltijdboeren voor advies aan de raad voor te leggen;
2. de ontwerp beleidsregels daarna als ontwerp ter inzage te leggen.

20.113

Jaarstukken 2019
Samenvatting:
De jaarstukken 2019 zijn gereed. Het resultaat over 2019 is € 267.000 positief. De
jaarstukken kunnen nu naar de audit commissie, raadscommissie en raad.
Besluit:
1. In te stemmen met de jaarstukken 2019;
2. De raad voor te stellen de jaarstukken 2019 vast te stellen.

20.103

Overgang van de bevoegdheid van gedeputeerde staten naar college voor de
bodemtaken
Samenvatting:
Het college neemt kennis van de overdracht van de bevoegdheid van gedeputeerde
staten naar het college voor bodemtaken en stemt in met de locatielijst. De
overdracht vindt plaats bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2021 of 2022.
De provincie is dan niet langer bevoegd gezag meer voor bodemzaken binnen de
gemeente.
Besluit:
in te stemmen met de overdracht van dossiers voor de “groene bodemlocaties” van
de provincie Fryslân naar de gemeente.

20.106

Voorgenomen weigering omgevingsvergunning Boddelenweg 5 Hoorn met kenmerk
2019-FUMO-0032674 (vergunningaanvraag van 26 maart 2019)
Samenvatting:
Een omgevingsvergunning is aangevraagd voor de bouw van een manege met
logiesverblijven op het perceel plaatselijk bekend Boddelenweg 5 te Hoorn. De
aanvraag ziet op de activiteiten:
1. bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1 lid 1 sub a Wabo);
2. handelen in strijd met een bestemmingsplan (artikel 2.1 lid 1 sub c Wabo);
3. brandveilig gebruiken van een bouwwerk (artikel 2.1 lid 1 sub d Wabo).
Het college heeft het voornemen de omgevingsvergunning te weigeren omdat de
aanvraag in strijd is met het bestemmingsplan, het Bouwbesluit en met de redelijke
eisen van welstand. De voorgenomen weigering ligt 6 weken ter inzage. Tijdens die
periode kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen. Vervolgens neemt het
college een definitief besluit.
Besluit:
heeft het voornemen de omgevingsvergunning te weigeren voor de bouw van een
manege met logiesverblijven op het perceel Boddelenweg 5 te Hoorn zoals
aangevraagd op 26 maart 2019.
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20.107

Tijdelijk aftreden lid en tevens plaatsvervangend voorzitter van de commissie van
advies voor de bezwaarschriften
Samenvatting:
De heer K.J. Zwart wordt tijdelijk, voor de duur van het vervullen van een functie die
niet verenigbaar is met het lidmaatschap van de commissie van advies voor de
bezwaarschriften, ontslagen uit zijn functie als lid en plaatsvervangend voorzitter van
de commissie van advies voor de bezwaarschriften.
Besluit:
De heer K.J. Zwart voor de duur van het vervullen van de functie van interim
secretaris/adviseur van het samenwerkingsverband de Waddeneilanden tijdelijk te
ontslaan als lid en plaatsvervangend voorzitter van de commissie van advies voor de
bezwaarschriften.

20.109

Onttrekking aan de openbaarheid van een weg tussen de Oude Duinweg en de
Dorpsstraat te Hoorn ten behoeve van woningbouw
Samenvatting:
In Hoorn is ter plaatse van Dorpsstraat 15 een openbare weg aanwezig, die de
Dorpsstraat verbindt met de achterliggende Oude Duinweg. De lengte van deze weg
bedraagt 35 meter en ligt op een particulier erf. Het verzoek is gedaan om hier een
woning te mogen realiseren. Hiervoor is het nodig om de weg aan de openbaarheid te
onttrekken. Deze onttrekking heeft maar beperkte gevolgen voor de ontsluiting van
Oude Duinweg, want in westelijke en oostelijke richting blijft een ontsluiting voor het
verkeer aanwezig. Om het wooninitiatief mogelijk te maken, legt het college een
ontwerpbesluit voor de onttrekking van de weg aan de openbaarheid ter inzage.
Besluit:
Ter voorbereiding van een besluit over het al dan niet onttrekken aan de
openbaarheid van de weg tussen de Oude Duinweg en de Dorpsstraat, gelegen op
perceel I773 te Hoorn, een ontwerpbesluit te publiceren en gedurende 6 weken ter
inzage te leggen conform de uniforme voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4
Algemene wet bestuursrecht.
Aldus vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van B&W van 2 juni 2020.
,voorzitter
,secretaris/directeur

