Openbare Besluitenlijst B&W
Datum

14-04-2020

Tijd

9:00 - 12:30

Locatie

B&W-kamer

Voorzitter

Burgemeester

Aanwezig

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

1

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

Besluit
De openbare besluitenlijst van 7 april 2020 vast te stellen.

2

Brief aan gemeenteraad over beantwoording Kamervragen Laagvliegroute 10A
De staatssecretaris van Defensie heeft op 10 maart Kamervragen beantwoord
naar aanleiding van berichtgeving over mogelijke heropening van de
laagvliegroute “Linkroute-10A”. Met een begeleidende brief biedt het college
deze ter informatie aan de leden van de gemeenteraad.

Besluit
1. Met een begeleidende brief aan de gemeenteraad de beantwoording
Kamervragen over de laagvliegroute “Linkroute-10A” aan te bieden.

3

Beantwoording schriftelijke vragen VVD-fractie over impact Corona-crisis
De VVD-fractie heeft schriftelijke vragen gesteld over de gevolgen van de
Corona-crisis voor de gemeentebegroting. Het college van B&W beantwoordt
de vragen met een brief.

Besluit
1. De beantwoording van de schriftelijke vragen van de VVD-fractie over
de gevolgen van de Corona-crisis voor de gemeentebegroting vast te
stellen.

4

Behandeling motie Duurzaam Technisch Centrum
Op 6 november 2017 heeft de raad een motie aangenomen over een Duurzaam
Technisch Centrum (hierna: DTC). De motie verzoekt om onder andere het
technisch onderwijs van de Burgemeester Harmsma School (hierna: BHS) te
versterken en te ontwikkelen met de stichting DTC. Met bijgevoegde brief
wordt de raad geïnformeerd over de behandeling van deze motie.

Besluit
1. De raad met bijgevoegde brief te informeren over de behandeling van
de motie.

5

Informatie over Caparis/OR ten behoeve van de raad
Informatie met betrekking tot Caparis/OR ten behoeve van de gemeenteraad.

Besluit
1. Kennis te nemen van de ingekomen brief van een groep medewerkers
van Caparis.
2. Kennis te nemen van de antwoordbrief van de aandeelhouders aan de
groep medewerkers van Caparis.
3. De brief aan de raad vast te stellen.

6

Reactie brief Adviesraad Sociaal Domein kwetsbare groepen in huidige situatie
rondom de coronacrisis
De Adviesraad Sociaal Domein heeft het college een brief gestuurd met een
aantal vragen met betrekking tot kwetsbare groepen in de huidige situatie
rondom de coronacrisis. In bijgaande brief worden deze vragen beantwoord.

Besluit
1. De brief aan de Adviesraad Sociaal Domein inzake kwetsbare groepen
in huidige situatie rondom de coronacrisis vast te stellen.
2. De brieven ter kennisgeving aan de raad te sturen.
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Aanwijzen periode APV artikel 2:18 lid 1
In verband met de aanhoudende droogte, het daarmee verhoogde risico op
natuurbrand heeft Veiligheidsregio Fryslân het risiconiveau verhoogt van fase 1
naar fase 2 (extra alert). Voortkomend uit het ingaan van fase 2 is het
raadzaam om Artikel 2:18 Rookverbod in bossen en natuurterreinen; lid 1 te in
te stellen voor de periode dat fase 2 van kracht is. Als de Veiligheidsregio
Fryslân afschaalt wordt ook het rookverbod ingetrokken.
Artikel 2:18 Rookverbod in bossen en natuurterreinen
1. Het is verboden te roken in bossen, op heide of veengronden dan wel in
duingebieden of binnen een afstand van dertig meter daarvan gedurende een
door het college aangewezen periode.

Besluit
1. Een rookverbod in te stellen per 9 april 2020 (artikel 2:18 lid 1 van de
APV Rookverbod in bossen en natuurgebieden) voor de periode dat
fase 2, ingesteld door de Veiligheidsregio Fryslân, van kracht is.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.
Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 21 april 2020
(week 17).

de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

Marjan van der Weij

Ellen van Selm
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