Besluitenlijst College B & W vergadering
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Toelichting

1

16-02-2021
9:00 - 12:00
Burgemeesterskamer
I. van Gent

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

2

Omgevingsaanvraag 2021.0006, uitbreiding rec.woning Rijspolder 70
Advies:

•
•

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

Besluit
Conform advies
3

Machtiging Belastingdienst/Toeslagen hersteloperatie toeslagenaffaire
Advies:

1. Akkoord te gaan met de machtiging van de Belastingdienst/Toeslagen om in
het kader van de hersteloperatie toeslagenaffaire gedupeerden van de affaire
te kunnen benaderen;
2. Akkoord te gaan met de ondertekening van de verwerkersovereenkomst en de
gebruikersvoorwaarden van het portaal van de Belastingdienst/Toeslagen in
verband met de gegevensoverdracht tussen de Belastingdienst/Toeslagen en
de gemeente Schiermonnikoog.

Besluit
Conform advies
Toelichting
Het gaat om een machtigingsformulier van de belastingdienst van mensen die zich
daar hebben gemeld als benadeelde in de toeslagenaffaire. Op basis daarvan kunnen
wij contact opnemen met betrokkene om te kijken of we ergens mee kunnen helpen.

4

Voorstel naamswijziging pad Prins Bernhardweg - Berkenplas
Advies:
- Het voorstel af te wijzen en daartoe bijgaande brief te verzenden.
Besluit
Conform advies

5

Plan van Aanpak Transitievisie Warmte
Advies:

•
•

Het Plan van Aanpak vast te stellen voor het opstellen van de Transitievisie
Warmte (TVW);
De gemeenteraad te informeren.

Besluit
Conform advies
Toelichting
De kosten worden grotendeels gedekt uit een daarvoor bestemde subsidie van het
Rijk.
De samenhang met Dursum Ailaun en Net op Zee (concrete voorstellen zijn hier
mogelijk) moet goed in de gaten worden gehouden. Dit heeft de aandacht van de
portefeuillehouder en de medewerkers. Wordt ook besproken met de projectleider
Dursum Ailaun. Aan de communicatie naar de bevolking en de gemeenteraad zal
binnenkort aandacht worden besteed.
6

Rondvraag
Besluit
Er zijn geen rondvraagpunten.

8

Uitnodigingen / vertegenwoordiging
Besluit
Er zijn geen uitnodigingen.

