Besluitenlijst College B & W vergadering
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09-03-2021
9:00 - 12:00
Burgemeesterskamer
I. van Gent

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

1. In te stemmen met het voorstel om de aanslagen afvalstoffenheffing op naam
van Wadzicht Exploitatie Maatschappij B.V. voor de jaren 2014 tot en met 2021
te vernietigen.
2. Een afboeking van € 43.689, die betrekking heeft op derving van
belastingopbrengst over de jaren 2014 tot en met 2020, ten laste te brengen
van de jaarrekening 2020.
3. De derving van de opbrengst voor het belastingjaar 2021 ten bedrage van €
8.000 te verwerken in de Lentenota 2021.
4. Te overwegen om de tags die destijds zijn afgegeven aan de eigenaars van de
appartementen die door WEM worden geëxploiteerd, terug te nemen. Deze
tags zijn bedoeld om de ondergrondse containers te bedienen.

Besluit
Conform advies
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Verbeteren Verkeersveiligheid
Advies:

1. In te stemmen met de verkeersveiligheidsmaatregelen aan de Heereweg,
Veerweg, Reddingsweg en Kooiweg
2. De kosten voor de verkeerveiligheidsmaatregelen, ad € 15.000, te dekken uit
de algemene reserve
3. Het Manifest Verkeersveiligheid Fryslan 2011 – 2025 te ondertekenen
4. De eigen kosten uit het Manifest, ad € 947, ten behoeve van permanente
verkeerseducatie te dekken uit FCL 6210101 Verkeersregelingen , ECL
380990 Aankopen overige goederen en diensten.
5. De financiële effecten te verwerken in de 12e begrotingswijziging 2021

6. In te stemmen met het voorliggende raadsvoorstel en raadsbesluit

Besluit
Conform advies
Toelichting
De IBS wil ook graag gebruik maken van het manifest verkeersveiligheid. Het is ook
daarom wenselijk dat wij daar als gemeente aan deelnemen.
Naar aanleiding van: is het mogelijk om nabij kruising Langestreek-Badweg een
tijdelijke maatregel in de zomer te nemen, zodat de verkeersveiligheid voor het
overstekend voetgangersverkeer toeneemt? Bijvoorbeeld een (uitrolbare) zebra.
In collegevoorstel is Oosterreeweg en Badweg niet benoemd, wel in raadsvoorstel. Dat
moet daarin nog even aangevuld worden. In het raadsvoorstel is het wel goed
opgenomen.
De stukken gaan naar de raad, 23 maart. Wellicht is het mogelijk om een kleine
presentatie te houden, gebruik makend van de nieuwe apparatuur. Burgemeester
overlegt de wenselijkheid hiervan vanavond in het seniorenconvent.
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Benoeming leden briefstembureau
- Stembureauleden en tellers voor briefstembureau benoemen.
Besluit
Conform advies
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Benoeming stembureauleden
Advies:
- Stembureauleden benoemen voor de verkiezing van de Tweede Kamer op 15, 16 en
17 maart 2021.
Besluit
Conform advies
Toelichting
Avondklok wordt niet aangepast. Handhaving wordt afgestemd op het gegeven dat
mensen vanaf het stembureau weer naar huis kunnen, ook na 21 uur.
Stembureauleden wordt aangeboden om zich preventief te laten testen op Corona. Dit
is niet verplicht.
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Beleidsregel tijdelijke uitbreiding horecaterrassen 2021
Advies:
- De ‘beleidsregel tijdelijke uitbreiding horecaterrassen 2021’ vast te stellen.
Besluit
Conform advies
Toelichting
De regeling is gebaseerd op de regeling van vorig jaar. De contouren van de regeling
zijn helder, evenals de tijdelijkheid ervan.
Het college gaat ervan uit dat de sluitingstijden van de terrassen evenals vorig jaar op
22.00 uur zal zijn (zie punt xi van de beleidsregels). De beleidsregel zo laten; als er

afwijkende tijden worden opgelegd (denk aan bijvoorbeeld avondklok), dan werken die
door.
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Rondvraag
Besluit
Burgemeester van Gent:
- Door de extra testen is de recente Corona uitbraak goed onder controle en is er
overzicht gekomen in de schaal en omvang.
- Op 24 maart wordt de tweede ronde vaccinatie voor 60+ gehouden.
- Memo Festival jong talent. Aanstaand weekend wil men muziek ten gehore laten
brengen via een livestream vanuit de Stag en versterkt vanaf de toren van de Got
Tjark, overeenkomstig de kerstperiode. Voor dit laatste gaat men regelen dat er geen
oploop richting de kerk plaats gaat vinden. Het college wil dit toestaan. Overige
initiatieven niet, zoals een concert in het Beukennootje en op het strand.
- bezoek van Commissaris der Koning is uitgesteld naar november, vanwege alle
beperkingen die we nu hebben ivm Corona.
- Tennet gaat toelichting geven op Net op Zee aan de inwoners van Schiermonnikoog.
Gedeputeerde Poepjes en burgemeester trekken goed gezamenlijk op en zijn kritisch
over de gekozen oplossingen. Er is ook gesproken met Luth Jacobi
(Waddenvereniging).
- Eigenaren vakantiehuisjes komen ook in aanmerking voor de energiedoos en kunnen
een energiescan tegen gereduceerd tarief laten uitvoeren.
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Uitnodigingen / vertegenwoordiging
Besluit
geen

