Openbare Besluitenlijst B&W
Datum

16-06-2020

Tijd

9:00 - 12:30

Locatie

Raadszaal

Voorzitter

Burgemeester

Aanwezig

Ellen van Selm, Anko Postma, Libbe de Vries, Rob Jonkman en
Marjan van der Weij

1

Vaststellen openbare besluitenlijst vorige vergadering
De openbare besluitenlijst vast te stellen.

Besluit
De openbare besluitenlijst van 9 juni vast te stellen.
2

Beantwoording vragen Jaarstukken 2019 en Perspectiefbrief 2020
Een aantal partijen in de gemeenteraad hebben vragen gesteld over de
Jaarstukken 2019 en Perspectiefbrief 2020. In de bijgevoegde brief worden
deze vragen beantwoord.

Besluit
1. De beantwoording van de schriftelijke vragen over de jaarstukken 2019
en Perspectiefbrief 2020 vast te stellen.
3

Informeren gemeenteraad over Kamerbrief Laagvliegroute Linkroute-1OA
De staatssecretaris van Defensie heeft op 29 mei 2020 in een brief aan de
Tweede Kamer der Staten Generaal haar besluit over de laagvliegroute
“Linkroute-1OA” kenbaar gemaakt. In de brief geeft zij aan dat ze - alles
overwegend - heeft besloten om de Linkroute-10A op te heffen, de datum
hiervoor wordt nog nader bepaald. Met een begeleidende brief biedt het
college de Kamerbrief ter informatie aan de leden van de gemeenteraad.

Besluit
1. Met een begeleidende brief aan de gemeenteraad de Kamerbrief
laagvliegroute Linkroute-1OA aan te bieden.

4

Verkeerssituatie Leidyk
Een inwoner van Waskemeer ervaart overlast van vrachtverkeer dat via de
Leidyk door zijn dorp rijdt. De Provincie Fryslân heeft naar aanleiding van de
ervaren overlast maatregelen genomen en aanvullend onderzoek gedaan.
Hieruit blijkt dat verdere maatregelen niet nodig zijn. De inwoner richt zich nu
tot onze gemeente met het verzoek de situatie te verbeteren.

Besluit
1. Geen nader onderzoek te verrichten naar de verkeerssituatie op de
Leidyk.
2. De bijgevoegde brief aan de inwoner van Waskemeer vast te stellen.
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Subsidieaanvraag BHS leerlingendaling VO
Instemmen met de ondertekening van het ondertekenblad die nodig is voor de
aanvraag van de BHS voor een rijksbijdrage van € 50.000,- als budget voor de
planvorming om de kwaliteit en bereikbaarheid van het onderwijs te kunnen
waarborgen.

Besluit
B&W besluiten om:
1. In te stemmen met het ondertekenblad leerlingendaling voortgezet
onderwijs die voor de BHS nodig is voor de aanvraag van een
rijksbijdrage van € 50.000,– voor de planvorming om - rekening
houdend met de voorspelde leerlingendaling - de kwaliteit en
bereikbaarheid van het onderwijs te kunnen waarborgen.
De burgemeester besluit om:
2. Wethouder De Vries volmacht te geven het ondertekenblad te
ondertekenen.
6

Informatiebrief Caparis over Corona deel 3
Caparis NV heeft op 26 mei een derde informatiebrief gestuurd over hun
dienstverlening en maatregelen tijdens de coronacrisis. Met deze
informatiebrief brengen ze u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen bij
Caparis.

Besluit
1. Kennis te nemen van de informatiebrief van Caparis.
2. De brief aan de gemeenteraad over de informatiebrief Caparis vast te
stellen.
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Effecten meicirculaire 2020
De effecten van de meicirculaire 2020 zijn bepaald voor onze gemeente. In een
brief aan de raad worden deze nader toegelicht. Ook wordt de bijgestelde
begrotingswijziging voor 2020 aangeboden.

Besluit
1. De brief "Effecten meicirculaire 2020" aan de raad vast te stellen.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.
Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 23 juni 2020
(week 26).
de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

Marjan van der Weij

Ellen van Selm
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