Besluitenlijst College B & W vergadering
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Toelichting

1

26-01-2021
9:00 - 12:00
Burgemeesterskamer
I. van Gent

Besluitenlijst B en W vorige vergadering
Advies:
- Vast te stellen.
- Te bespreken memo openbaar of vertrouwelijk deel van collegeverslagen.
Besluit
Conform advies
Toelichting
Tekstueel:

•

Rijke Waddenzee in plaats van Rijke Wadden

Naar aanleiding van:

•

2

Politie is ook akkoord met het protocol van de school (noodopvang).

Omgevingsaanvraag 2020.0083, schutting, Knuppeldam 4
Advies:

•

De aanvraag buiten(verdere) behandeling te laten.

Besluit
Conform advies, met dien verstande dat het gaat om een aanvraag van Knuppeldam 2
in plaats van Knuppeldam 4.
3

Diverse aanpassingen rapportage planning & control documenten
Advies:

1. De memo Diverse aanpassingen rapportage planning & control documenten
vast te stellen;

2. De memo Diverse aanpassingen rapportage planning & control documenten
aan de raad voor te leggen;
3. De raad voor te stellen de tussentijdse rapportages te wijzigen van 1e turap na
maand 4 en 2e turap na maand 8 in een lentenota na maand 3, een zomernota
na maand 6 en een herfstnota na maand 9;
4. De raad voor te stellen het bedrag aan afwijkingen waarin gerapporteerd wordt
te verhogen van € 2.500 naar € 5.000 in producten en van
investeringskredieten van € 3.500 naar € 7.000;
5. De raad voor te stellen de uitgeschreven administratieve begrotingswijzigingen
te laten vervallen;
6. De raad voor te stellen in te stemmen met het groeimodel planning & control
cyclus.

Besluit
Conform advies
Toelichting
•

4

In plaats van 2, worden er 3 tussenrapportages gemaakt, waarvan 2 (lente- en
herfstnota) soberder (vooral financieel georiënteerd) en 1 (zomernota)
uitgebreider (zowel financieel als beleidsmatig).

Bestuurlijke reactie rekenkamer quick scan zwembaden
Advies:

1. Kennis te nemen van het rapport ‘Quick scan zwembaden op de vijf
Waddeneilanden;
2. In te stemmen met de ambtelijke en bestuurlijke reactie op het rapport.

Besluit
Conform advies
5

Decembercirculaire 2020
Advies:

1. De effecten van de decembercirculaire 2020 voor kennisgeving aan te nemen;
2. De raad voor te stellen om de coronagelden 2020 in 2021 te onttrekken aan de
algemene reserve;
3. De raad voor te stellen om de ontvangen coronagelden 2020 bij de
jaarrekening 2020 terug te storten in de algemene reserve;
4. De raad voor te stellen om de coronagelden vanaf 2021 vanuit deze circulaire
te bestemmen als kosten voor de betreffende onderdelen in de exploitatie;
5. De raad voor te stellen om middels het vaststellen de 5e begrotingswijziging
2021 de financiële effecten te verwerken in de begroting.

Besluit
Conform advies
Toelichting

Er zijn aantal posten die corona gerelateerd zijn en ook betrekking hebben op de
culturele sector. Wij willen deze gelden graag labelen, zodat we gemakkelijk de
bedragen kunnen besteden voor deze doelen (‘handgeld’). Deze bedragen komen dan
bovenop de al gereserveerde €25.000.
6

Evaluatie toezicht- en handhavingsbeleid
Advies:

1. kennis te nemen van de terug- en vooruitblik op de uitvoering van het toezichten handhavingsbeleid dat is verwoord in de nota 'Gelijke monniken, gelijke
kappen';
2. de evaluatie vast te stellen en ter kennisname door te zenden aan de
gemeenteraad;
3. het bijgevoegde raadsvoorstel en -besluit aan de gemeenteraad van 16
februari 2021 voor te leggen.

Besluit
Conform advies
Toelichting
“Gelijke monniken, gelijke kappen” is de basis. Deze eerste evaluatie laat zien waar de
prioriteiten worden gelegd. Manier van werken is in ontwikkeling (samen op trekken
aan de voorkant van handhaving, om in gesprek te raken en preventie te bereiken).
7

Presentatie Dursum Eilaun
Besluit
Presentatie Klaas Jan Noorman, ProDO over de stand van zaken en het vervolg van
Dursum Eilaun.

8

Rondvraag
Besluit
Er is één rondvraagppunt.

10

Uitnodigingen / vertegenwoordiging

