Besluitenlijst College B & W vergadering
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09-02-2021
9:00 - 12:00
Burgemeesterskamer
I. van Gent

Besluitenlijst B en W vorige vergadering
Advies:
- Vast te stellen.
Besluit
Conform advies
Toelichting
Punt 8. Laadinfrastructuur. Er is een defect aan de al aanwezige laadpaal, dat moet
worden opgelost.
10. Lijst van bedrijven. Volgende week een tussenstand bekijken en bespreken. Punten
mogen vooraf al aan gemeentesecretaris worden doorgegeven.
Planning verbouw gemeentehuis: ligt op schema. Begin maart wordt het - zoals het
zich nu laat aanzien - afgerond.
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Omgevingsaanvraag 2020.0087, verbouw woning, Langestreek 8
Advies:

•
•

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

Besluit
Conform advies.
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Coronaregelingen 2021 financieel
Advies:

1. De volgende coronaregelingen vast te stellen voor 2021:
a. Ondernemers
i. Uitstel van betaling forfaitaire toeristenbelasting tot 1 februari 2022;
ii. Uitstel van betaling overige belastingen tot 31 augustus 2021 van de
belastingen OZB niet-woningen, rioolheffing, afvalstoffenheffing.
b. Stichtingen en verenigingen

i. Coronacompensatie stichtingen en verenigingen;
ii. Teruggaaf leges evenementen.

Besluit
Conform advies
Toelichting
Het college wil coulance betrachten naar de ondernemers.
Alle ondernemers zijn al gewezen op de mogelijkheid om voor dit jaar in plaats van
forfaitair, op daadwerkelijk aantal overnachtingen af te rekenen. Voor de
groepsaccommodaties lijkt dit een gewenste handreiking, de (meeste) hotels maken er
geen gebruik van.
Overigens juicht het college ook om deze reden het systeem van de Waddencard toe,
zodat er in de toekomst op daadwerkelijk aantal overnachtingen en rechtstreeks zonder
tussenkomst van de bedrijven, de toeristenbelasting wordt geheven.
Ten aanzien van culturele instellingen, verenigingen en stichtingen: er is voor hen
€13.000 beschikbaar; dit is ook bedoeld voor evenementen. De €25.000 is bestemd
voor “algemene” coronakosten. Wij moeten zicht krijgen op waar en bij welke
verenigingen de vaste kosten als knelpunt worden ervaren. Er is op voorhand een
onderscheid aan te brengen tussen de diverse verenigingen voor wat betreft de vaste
kosten structuur (vergelijk de muziekvereniging IN en de biljartclubs).
Na het rondje langs de verenigingen ca gaan we kijken wat we kunnen doen. Hiervan
een overzicht maken.
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Wijziging GR FUMO
Advies:

1. kennis te nemen van de voorgestelde wijzigingen van de Gemeenschappelijke
regeling FUMO;
2. onder voorbehoud van toestemming van de gemeenteraad vast te stellen het
besluit tot de wijziging van de Gemeenschappelijke regeling FUMO,
overeenkomstig bijlage 3 bij dit besluit;
3. De gemeenteraad voor te stellen om de noodzakelijke toestemming te
verlenen en de inhoud van de
raadsstukken vast te stellen overeenkomstig bijlagen 4 en 5 bij dit besluit.

Besluit
Conform advies
Toelichting
Er hebben relatief veel raadsleden van ons mee gedaan aan de digitale presentatie in
december 2020. Dat is mooi.
Er zit bij ons geen scheiding tussen basistaken en ‘plus’ taken. Daardoor zijn er voor
ons geen financiële consequenties.
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Jaarverslag leerplicht 2019-2020
Advies:

1. Kennis nemen van het jaarverslag leerplichtbeleid schooljaar 2019-2020;

2. Het jaarverslag ter kennisgeving aanbieden aan de gemeenteraad.

Besluit
Conform advies
Toelichting
Er zijn twee jongeren als vroegtijdig schoolverlater in beeld gekomen; die hebben geen
startkwalificatie.
In het algemeen vindt het college dat er toch best veel kinderen zijn, die extra aandacht
nodig hebben. Eén van de redenen is ook dat Yn de Mande de enige school is en waar
aan de wal kinderen wellicht eerder naar speciaal onderwijs gaan, gebeurt dat bij ons
wat minder snel. Er is wel veel waardering voor onze scholen voor de pogingen die zij
doen om deze kinderen de extra aandacht te schenken.
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Datalek GGD: gevolgen voor de gemeente
Advies:

1. In te stemmen met de huidige aanpak;
2. De gemeenteraad per raadsbrief op de hoogte te brengen van de situatie.

Besluit
Conform advies
Toelichting
Burgemeester wil hieraan aandacht besteden in de Nieuwsbrief.
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Rondvraag
Besluit
Wethouder Hagen:

•

Herverdeling gemeentefonds is een hot item. Vrijwel heel Noord-Nederland
staat op achterste benen, omdat er flinke kortingen dreigen. Met name Noord
Oost Friesland en Oost Groningen. De Waddeneilanden komen er nog wel
positief uit. Voor ons komt er wellicht gestaffeld iets bij.
Er is een open brief geschreven. Op het VNG-congres worden ook diverse
moties ingediend. Wij ondersteunen de motie van de Krimpenerwaard
gemeenten: die pleiten voor het ophogen van het gehele gemeentefonds.
De heer Leonard Geluk, directeur VNG, heeft contact gezocht met
burgemeester van Gent i.v.m. lobby over dit onderwerp voor de aanstaande
kabinetsformatie.

Wethouder Gerbrands:

•
•

Brief van de waarderingskamer: er wordt gesuggereerd dat wij achterlopen bij
de hoogte van de WOZ waarde van de woningen. We gaan dit uitzoeken.
Schelpenpad in verlengde van de Oosterreeweg is kapot gereden door de
aannemer. De aannemer gaat dit herstellen / betalen.

•
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Veranderingen financiële cyclus. Speelt dat ook op de andere eilanden?
Dat gaan we nog even na.

Uitnodigingen / vertegenwoordiging

