
Besluitenhijst college van burgemeester en wethouders 1 november 2022

Aanwezig: M. Schrier, burgemeester
M.C.A. Vellinga-Beemsterboer, wethouder
R. de Jong, wethouder
A. Idema, secretaris-directeur

Agenda

2. Vaststellen besluitenlijsten 25 oktober 2022
• Conform vastgesteld.

3. 20okt22, Portefeuilleverdeling en vervanging; conceptbesluit:
1. Vaststelling portefeuilleverdeling zoals weergegeven in het college uitvoeringsprogramma 2022-

2026.
2. Te benoemen tot 1e loco-burgemeester: R. de Jong
3. Te benoemen tot 2e loco-burgemeester: M. Vellinga-Beemsterboer
4. De vervanging op de portefeuilles te regelen als volgt:

• Burgemeester wordt vervangen door 1e loco-burgemeester.
• Wethouder De Jong wordt vervangen door 2e loco-burgemeester.
• Wethouder Vellinga-Beemsterboer wordt vervangen door de burgemeester.

Besluit:
• Conform vastgesteld.

Samenvatting
Op 31 oktober 2022 zijn mevr. M.C.A. Vellinga-Beemsterboer en dhr. R. de Jong door de raad
benoemt. Tijdens hun eerste collegevergadering hebben zij de taken (portefeuilles) onderling
verdeeld. Ook hebben ze bepaald wie als le en als 2e loco-burgemeester optreedt in het geval de
burgemeester afwezig is. Tot slot hebben ze geregeld hoe de onderlinge vervanging op de
portefeuilles wordt opgepakt indien één van de collegeleden afwezig is.

4. 21okt22, Mandaatbesluit FUMO 2022; conceptbesluit:
1. Het Mandaatbesluit FUMO 2022 vast te stellen.
Besluit:
• Conform vastgesteld

Samenvatting
De Fryske Utfieringstjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) verricht voor ons milieutaken op het gebied
van o.a. milieu, bodem en asbest. In overleg met alle gemeenten in Fryslân is er in 2022 gewerkt aan
een één uniforme mandaatregeling met een ‘cafetaria model’. Alle gemeenten hebben in 2022 deze
mandaatregeling vastgesteld en minimaal mandaat verleend voor het basistakenpakket. De uniforme
mandaatregeling moet nu worden aangepast aan de systematiek van de Omgevingswet. Het gaat
hoofdzakelijk om een technische omzetting, zoals het aanpassen van de wetteksten en
artikelnummers. Daarnaast zijn er een paar kleine omissies aangepast.

Daarnaast moeten onder de Omgevingswet gegevens over externe veiligheidsrisico’s worden
verzameld en beheerd. De FUMO kan deze taken behorende bij het REV Register Externe
Veiligheidsrisico’s uitvoeren. Als de gemeente deze taken wil beleggen bij de FUMO, moet het
rolInp d F1 IMO anwiin nr1Innrr1 hronhniirler

5. 12okt22, Huur gronden Oost; conceptbesluit:
1. De huurovereenkomst van Rijksvastgoed voor het gebruik gronden nabij Fortweg

(Strandpaviljoen Oost) te ondertekenen.
Besluit:
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Samenvatting
Voor het gebruik van gronden van Rijksvastgoed moet de gemeente een bepaald huurbedrag
betalen. Elke drie jaar wordt de huurprijs opnieuw geïndexeerd. Na deze indexatie wordt er een
nieuwe overeenkomst opgesteld. In dit geval huurt de gemeente de grond waar het strandpaviljoen
Oost op staat van Rijksvastgoed. De huurprijs die de gemeente betaalt, wordt verrekend in het
bedrag wat de ondernemer betaalt aan de gemeente.

6. 26okt22, Beantwoording vraag Lijst Fier Nieuwestraat; conceptbesluit:
1. Instemmen met de schriftelijke reactie op de door Lijst Fier ingediende vraag.
2. Raad informeren overeenkomstig de afgesproken werkwijze via de griffier.
Besluit:
• Conform vastgesteld.

Samenvatting
Door de fractie van Lijst Fier is een schriftelijke vragen ingediend over snelheidsremmende
maatregelen in de Nieuwestraat. Deze zal door het college schriftelijk worden beantwoord. De griffier
zal de leden van de raad op de gebruikelijke wijze informeren over het antwoord van het college.

7. Map ‘ter kennisname”

8. Map “ter bespreking”

9. Map ‘uitnodigingen”

10. Overzicht afhandeling moties, toezeggingen en vragen gemeenteraad

11. “Keekopdeweek”

Vastgesteld op 8 november 2022
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