Besluitenlijst College B & W vergadering
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Toelichting
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02-02-2021
9:00 - 12:00
Burgemeesterskamer
I. van Gent

Besluitenlijst B en W vorige vergadering
Advies:
- Vast te stellen.
Besluit
Conform advies

2

Inrichting Burgernet Noord-Nederland
Avies:

1. Akkoord te geven op de door de deelnemende gezamenlijk gedragen dekking
van onvoorziene kosten naar rato van het inwonersaantal;
2. Akkoord te geven voor deelname aan het project Burgernet voor de periode
van drie jaar (2021-2023);
3. Akkoord te geven op de indexering van de bijdragen per 1 januari 2022;
Onder voorwaarde dat de VGG verduidelijking geeft over onderstaande vragen en het
college met dat antwoord kan instemmen:
a) Waarom zijn onvoorziene kosten niet in de begroting opgenomen? En is het wellicht
verstandig om dit alsnog te doen?
b) Wat indien de begroting lager uitkomt? Vindt er dan een teruggave plaats aan de
deelnemers of wordt er een reserve gevormd? Op welke wijze worden de deelnemers
hiervan op de hoogte gebracht?
c) Welke indexering wordt gebruikt en welke afronding wordt gehanteerd?
Besluit
Met een aanvulling, conform besluit
Toelichting
De gewenste aanvulling is een vierde vraag; hoe zit het met payroll, wat wordt
daarmee in dit geval bedoeld? Dekt dit financiële risico’s over inzet personeel
bijvoorbeeld af.
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Haalbaarheidsonderzoek golfbaan

Advies:

1. Het memo over het verkennend onderzoek naar de haalbaarheid van een
golfbaan op Schiermonnikoog te onderschrijven: er zijn praktische en wettelijke
belemmeringen die de aanleg van een golfbaan op Schiermonnikoog
tegenhouden.
2. Het memo ter kennisgeving door te sturen naar de gemeenteraad.

Besluit
Conform advies
Toelichting
De brief versturen naar de gemeenteraad tbv LiS van 19 februari. Ook aandacht aan
besteden door middel van een stukje in de Nieuwsbrief.
4

Aanschaf nieuwe werktuigdrager en maaidek voor de buitendienst
Advies:

1. Instemmen met de aanschaf van een Kärcher MIC 50 werktuigdrager + RH3
Nesbo – GMR 1.80 mtr. maaidek voor een totaalprijs van € 83.795;
2. Instemmen met de inruil van een Nimos werktuigdrager incl. maaidek voor een
totaalprijs van € 5.000;
3. Het krediet op FCL 7.126.011 te verhogen met € 7.270 om zo de
aanschafkosten van totaal € 78.795 (incl. inruil) te dekken;
4. De afschrijvingstermijn te verlengen van 8 naar 9 jaar;
5. Het verschil in kapitaallasten ad € 124 vanaf 2022 mee te nemen in de 1e
turap

Besluit
Conform advies
Toelichting
Door afschrijving met één jaar te verlengen, blijven de jaarlasten, ondanks de hogere
aanschafprijs, nagenoeg gelijk.
5

Omgevingsaanvraag 2021.0001, kapaanvraag Middenstreek 68
Advies:

•

de vergunning te verlenen onder voorwaarde,
herplanten binnen 1 jaar

Besluit
Conform advies
Toelichting
Het college gaat er van uit dat de her te planten bomen in het algemeen op het ‘lijstje’
van onze toezichthouder komen.
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Omgevingsaanvraag 2021.0003, verbouw recreatiewoning, Rijspolder 26
Advies:

•
•

de vergunning te verlenen,
voorwaarde te verbinden omtrent uitgestelde gegevens verstrekking

Besluit
Conform advies
Toelichting
Het college waardeert dat de woningen die opgeknapt moeten worden, worden
aangepakt.
7

Geluidsoverlast evenementen Noardeast-Fryslân
Advies:
- De brief van het college van B&W van de gemeente Noardeast-Fryslân voor
kennisgeving aan te nemen en ontwikkelingen af te wachten.
Besluit
Conform advies
Toelichting
Het is goed dat we dit onderwerp bij Noardeast Fryslân onder de aandacht hebben
gebracht.
Dit onderwerp ook plaatsen op de LiS van de raad.
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Nationale agenda laadinfrastructuur
Advies:

•

•
•
•

Mandaat, volmacht en machtiging te verlenen aan de Provinsje Fryslân voor
het realiseren, exploiteren, beheren en monitoren van elektrische laadobjecten
in de openbare ruimte als bedoeld in “Besluit mandaat , volmacht en
machtiging Laadinfrastructuur Fryslân”;
In te stemmen met de Samenwerkingsovereenkomst voor het realiseren en
exploiteren van elektrische laadobjecten in de openbare ruimte;
Samenwerkingsovereenkomst en Besluit mandaat Provinsje Fryslân te
ondertekenen;
Kosten voor de concessie ten laste te brengen van product 6.822.10.7
Duurzaamheid en overige

Besluit
Conform advies
Toelichting
1. We moeten goed nadenken over de locaties waar we de palen gaan neer
zetten. Het college wil hierover graag een aanvullend advies.

2. Zolang er in Lauwersoog weinig laadpunten zijn, wil het college op
Schiermonnikoog vooralsnog ook niet meer dan 4 laadpalen. Samen met
gemeente het Hogeland wil het college in gesprek gaan met de aanbieders van
garageboxen / stallingsplaatsen over laadinfrastructuur in onder meer de
garages en in het openbaar gebied.
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VTH-beleid Fryslân
Advies:

1. kennis te nemen van het VTH-beleid Fryslân;
2. het VTH-beleid Fryslân vast te stellen en ter kennisname door te zenden aan
de gemeenteraad;
3. de incidentele kosten van ongeveer € 2.000 mee te nemen bij de 1e turap
2021.

Besluit
Conform advies
Toelichting
1. Enerzijds wordt er gesteld dat er geen sprake is van een uitbreiding, anderzijds
staat er dat een aantal zaken worden uitgebreid en aangescherpt. Dit heeft te
maken met onder andere de gemeenten die tot voor kort geen bevoegdheden
(wilden) overdragen en met de verscherpte wet- en regelgeving. Het gaat hier
primair om de wettelijke basistaken, die bij de omgevingsdiensten zijn
neergelegd.
2. In december heeft de FUMO een bijeenkomst voor de raden georganiseerd.
Die was algemeen, over financiële structuur. Te zijner tijd, als er een
inhoudelijke rapportage komt, de FUMO verzoeken om communicatie met ons
/ de raad.
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Afronding scheurvormingsproblematiek zwembad
Advies:
De raad middels bijgaand raadsvoorstel voor te stellen:

1. Akkoord te gaan met het beschikbaar stellen van een budget van € 51.760
exclusief btw voor het uitvoeren van herstelwerkzaamheden aan de
scheurvorming en groot onderhoud;
2. De raad voor te stellen het bedrag van herstelwerkzaamheden ad € 51.760 ten
laste van de algemene reserve te brengen;
3. De raad voor te stellen in het meerjarenonderhoudsprogrammma de jaarlijkse
dotatie te verhogen met
€ 8.123;
4. De raad voor te stellen de financiële consequenties vast te stellen in de 6e
begrotingswijziging 2021.

Besluit
Conform advies
Toelichting

1. Het college is erg tevreden over de ambtelijke inzet en ondersteuning. Dit geldt
ook voor de kwaliteit van de ingehuurde juridische ondersteuning.
2. Achteraf bezien is er in het verleden niet het goede materiaal gebruikt
(goedkoop blijkt ook nu duurkoop te zijn).
3. Er is nu ook gekeken naar de toekomstige noodzakelijke
onderhoudswerkzaamheden; daarvoor zullen we ook budget moeten
opnemen.
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Rondvraag
Besluit
Er zijn enkele punten aan de orde gesteld.
Toelichting
1. Lijst van te bezoeken bedrijven. Is rond gegaan onder de bestuurders. Er is
kritisch gekeken naar de te bezoeken bedrijven in relatie tot de mogelijkheden
in de COVID-periode. Er wordt nog één lijst van gemaakt, die de bestuurders
krijgen. De bestuurders gaan vervolgens zelf bij de ondernemers langs.
2. Ondernemers willen sowieso graag duidelijkheid over een aantal zaken, zoals
voortzetting van de tijdelijke extra terrassen. Over ca twee weken de
terugkoppeling van de bedrijfsbezoeken in het college.
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Uitnodigingen / vertegenwoordiging

