Besluitenlijst College B & W vergadering
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Toelichting

1

23-02-2021
9:00 - 12:00
Burgemeesterskamer
I. van Gent

Besluitenlijst B en W vorige vergadering
Advies:
- Vast te stellen.
Besluit
Conform advies
Toelichting
Tekstueel:
Ailaun = Eilaun

2

Omgevingsaanvraag 2021.0007, wijzigen kozijn achtergevel, Torenstreek 18
Advies:

•

de vergunning te verlenen,

Besluit
Conform advies
Toelichting
Het gaat om vervangen van een raam door een openslaande deur. Dit is
vergunningplichtig, omdat het in het beschermd dorpsgezicht ligt.
3

Omgevingsaanvraag 2021.0008, kapaanvraag Middenstreek 24B
Advies:

•

de vergunning te verlenen,

Besluit
Conform advies
Toelichting

De boom vertoont gebreken en dreigt schadelijk te worden. Is geen beeldbepalende
boom, zoals bedoeld op de gemeentelijke lijst.
4

Beleids- en nadere regels doelmatigheid Participatiewet, IOAW en IOAZ 2020
gemeente Schiermonnikoog
Advies:
In te stemmen met de ‘Beleids- en nadere regels doelmatigheid Participatiewet, IOAW
en IOAZ 2020 gemeente Schiermonnikoog’.
Besluit
Conform advies
Toelichting
De verordeningen waren al eerder vastgesteld. In verband met de doelmatigheid
worden nu ook de uitvoeringsregels bij elkaar gebracht. Er zitten enkele
versoepelingen in.
Het besluit wordt ter kennisname naar de raad gestuurd.

5

Reactie op brief 'Massatoerisme & grote evenementen'
Advies:
Kennis te nemen van de inhoud van de ingekomen brief en als reactie daarop
bijgaande brief te versturen.
Besluit
Conform advies
Toelichting
De reactie is ook kort gesloten met de andere eilanden.

8

Aanwijzen briefstembureau en afgiftepunt Tweede Kamer verkiezing 2021
De raadzaal van het gemeentehuis aanwijzen als briefstembureau en de publieksbalie
aanwijzen als afgiftepunt voor briefstemmen tijdens de verkiezing van de Tweede
Kamer 2021.
Besluit
Conform advies

9

Rondvraag
Besluit
Onderstaande rondvraagpunten zijn aan de orde geweest.
Toelichting
Burgemeester van Gent:

•

Corona:
- Vaccinatie is prima verlopen. Onze medewerkers hebben zich prima ingezet,
complimenten daarvoor.
- Er is onrust over besmettingen, hetgeen volgens de GGD niet nodig is. Er zijn
ondertussen deze week veel mensen getest; eventuele positieve gevallen
worden goed geanalyseerd. Er is wel extra zorg over een aantal kwetsbare

ouderen die besmet zijn geraakt. Er worden de nodige voorzorgsmaatregelen
genomen, om verdere besmettingen proberen te voorkomen.
- Afgelopen weekend is burgemeester met twee medewerkers bij elkaar
geweest, nauw overleg met GGD en huisartsen geweest.
- Communicatie GGD: aandacht gevraagd voor onrust bij onze eigen inwoners.
Ook aandacht voor bezoekers / eilandgasten.
- Huisarts maakt zich ernstig zorgen over volle boten en bussen. Wethouder
Gerbrands neemt hierover nog contact op met Arriva.
- 24 maart tweede prikronde 60+-ers.
- Er wordt ook wederom aandacht gevraagd voor 60- ers.
- Duurzaamheid:
•

Er komt binnenkort een nieuwsbrief over duurzaamheid

•

Er wordt een aantal zaken op een rijtje gezet en met elkaar in verband
gebracht: Net op Zee, etcetera.

•

Door verlaging naar 100 euro voor energieadvies loopt dit goed. Er wordt
daarom ingezet op het vervolgen van de subsidiemogelijkheid.

•

Regentonnen ook weer beschikbaar in het voorjaar.

•

Burgemeester gaat in gesprek met de woordvoerders duurzaamheid uit de
raad over de vragen en zal vervolgens ook een en ander naar de raad
brengen.

•

Bestuurlijk overleg Net op Zee, tezamen met het Hogeland. Tennet gaat
informatie geven in een te organiseren voorlichtingsbijeenkomst. Er wordt goed
overleg gevoerd met de provincie.

•

Politieoverleg over inzet op de Waddeneilanden. Er blijven twee agenten op
ons eiland. Helikopterlandingen zijn voor ons ook een belangrijk punt, dat we
pragmatisch opgelost willen hebben. Besluitvorming binnen de politie is
uitgesteld.

•

Brandweer: ook daar is besluitvorming uitgesteld over materieel. Onze insteek
is om onze brandweer op peil te houden.

Wethouder Hagen:

•

•

11

Vervolg pho financiën Friesland, inclusief Gedeputeerde over gemeentefonds.
Gemeente Stadskanaal heeft niet sluitende begroting toch naar de provincie
gestuurd. Er zijn Friese gemeenten die hetzelfde overwegen, omdat men de
begroting niet meer rond kan krijgen. Wij volgen dit, hoewel wij er zelf minder
strak in zitten.
Aanstaande vrijdag doet de rechter uitspraak in de zaak die gaat over
afvalstoffenheffing bij één van de appartementencomplexen.

Uitnodigingen / vertegenwoordiging
- uitnodiging Symposium Toekomst van de bruine vloot
Besluit
Wethouder Gerbrands aanmelden voor het symposium.

