Besluitenlijst College B & W vergadering
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16-03-2021
9:00 - 12:00
Burgemeesterskamer
I. van Gent

Besluitenlijst B en W vorige vergadering
Advies:
- Vast te stellen.
Besluit
Conform advies, met enkele aanvullingen.
Toelichting
De eerder overwogen / aangekondigde acties van de Horeca zijn afgelast.
Agendapunt 2. Arrest Afvalstoffenheffing WEM niet als vertrouwelijk stuk aanmerken,
maar de vertrouwelijke toelichting wel vertrouwelijk houden.
Agendapunt 3. verbeteren verkeersveiligheid: vertrouwelijke toelichting kan openbaar.
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Aanwijzingsbesluit toezichthouder Wet Kinderopvang
Advies:

1. De directeur publieke gezondheidszorg van de Veiligheidsregio Fryslân aan te
wijzen als toezichthouder op grond van de Wet publieke gezondheid, voor
zover het toezicht op de naleving betreft van de bij of krachtens hoofdstuk Va
van de Wet publieke gezondheid gestelde regels in de kinderopvang.
2. Bijgaande brief hiertoe te verzenden.

Besluit
Conform advies
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Standplaatsvergunning nieuwe eigenaar Reactief
Advies:
Standplaatsvergunning te verlenen voor de periode tot 1 april 2022.
Besluit
Conform advies
Toelichting
Tekstueel:
In de standplaatsvergunning moet bij het onderdeel 'Veiligheid van personen en
goederen' niet alleen gewezen worden op de gevaren van het vliegeren, maar ook op

de andere activiteiten die gevaar zouden kunnen opleveren.
Naar aanleiding van:
Het eerstvolgende strandoverleg moet ingepland worden.
De vergunning wordt eerst voor 1 jaar verleend. Dit is gebruikelijk als het om een
nieuwe eigenaar gaat, om (wederzijds) ervaring op te doen met nieuwe situatie.
Drinken (niet-alcoholisch) wordt toegestaan voor eigen klanten.
De nieuwe eigenaar wordt binnenkort uitgenodigd voor een gesprek met de
burgemeester.
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Jaarrekening 2019 van het Bezoekerscentrum
Advies:

1. De subsidie 2019 aan St. Bezoekerscentrum vast te stellen op € 30.000;
2. In te stemmen met de bijgevoegde conceptbrief.

Besluit
Conform advies
Toelichting
Gisteren heeft de burgemeester met Ellen Arends een gesprek gehad met Arjen Kok,
Enith Scholten, Mia Michels en Dick Stellingwerff. Het opheffen van de stichting moet
geregeld worden, daarvoor moet nog aantal punten uitgezocht worden (onder andere
opstalrecht). Personeel gaat per 1 april over naar het nieuwe bezoekerscentrum.
6

Onderzoek herbestemming bezoekerscentrum
Advies:

1. In te stemmen met de offerte van Stichting DBF voor het uitvoeren van een
onderzoek naar de herbestemming van het Bezoekerscentrum;
2. De kosten van € 7.500 excl. btw te dekken binnen de post 6822000 / 380990
bestemmingsonderzoek gemeentelijke gebouwen.

Besluit
Conform advies
Toelichting
De offerte is geactualiseerd.
Met het dorpshuis communiceren dat dit onderzoek nu gaat spelen. Ook al wordt er
primair ingezoomd op bezoekerscentrum, ook de directe omgeving, zoals de overgang
naar de achterkant van het dorpshuis., zal aan de orde komen.
De bijeenkomst met DBF wellicht ter plekke (live) in het bezoekerscentrum
organiseren, als dit in verband met de Coronaregels tenminste kan.
Er is verzoek gedaan (via de jongerenwerker) om graffiti op de muren aan te brengen
door jongeren. Daar is het college niet echt enthousiast over. Gevreesd wordt voor
rommelige uitstraling. Wellicht is het beter om een muurschildering te maken.
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Vrijgave rapportages ruimtelijke vraagstukken voor beoordeling
Advies:

1. Kennis te nemen van te nemen van de rapportages over de drie ruimtelijke
vraagstukken:
2. Verkeerssituatie dorp
3. Realiseren nieuwe busremise
4. Vraag naar bedrijfsruimte
5. Genoemde rapportages vrij te geven voor beoordeling door middel van een
enquête en een klankbordgroep.
6. Kennis te nemen van de conceptenquête die zal worden ingezet voor de
beoordeling.
7. Kennis te nemen van de samenstelling van de klankbordgroep.

Besluit
Conform advies
Toelichting
De projectleider is via een videoverbinding bij dit onderwerp aanwezig.
Stukken zien er inhoudelijk goed uit. Er wordt nog een aantal vragen gesteld aan de
projectleider en er wordt nog een aantal tekstuele en inhoudelijke suggesties gedaan.
Financiële onderbouwing is op dit moment nog erg globaal.
Er is niet actief aan alle bedrijven gevraagd of er behoefte is aan uitbreiding of
verplaatsing; alleen bij de bedrijven die bij ons bekend zijn. Via één van de
enquêtevragen kunnen andere bedrijven hierover echter nog wel iets aangeven.
Het proces van totstandkoming van de drie deelrapportages wordt besproken.
Uiteindelijk wordt het resultaat van de nu binnenkort te starten enquête en het gesprek
met de klankbordgroep gepresenteerd, wordt een aantal alternatieven geformuleerd en
wordt een voorstel gedaan voor een oplossing van de knelpunten. Tijdslijn er ook bij
betrekken, Voorbeeld: de locatie voor de nieuwe remise moet deze zomer wel bekend
worden, in verband met de nieuwe concessie.
De klankbordgroep komt één keer bij elkaar. De drie rapporten worden dan
doorgenomen, informatie wordt opgehaald. De drie deelrapportages worden besproken
en hiervan wordt een verslag gemaakt.
Schitterend Schiermonnikoog. Goed dat de oproep is gedaan om aan te melden. Goed
dat er ook analoog kan worden mee gedaan met de enquête.
Er worden nog diverse suggesties gedaan over de vorm, inhoud en volgorde van de
vragen.
In het advies duidelijk maken welke leden in de Klankbordgroep door de politieke
partijen zijn aangewezen.
Via een raadsbrief vindt er een check plaats bij de raad op samenstelling
klankbordgroep en op de procedure. Van belang is om tussentijds te achterhalen of we
ook volgens de raad voldoende in de geest van het amendement van 7 juli 2020 aan
het werk zijn.
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Rondvraag
Besluit
Er is een aantal punten aan de orde geweest.
Toelichting
Wethouder Gerbrands:
- Bijeenkomst met de kattenwerkgroep. Er komt een experiment om verwilderde katten
voorbij paal 10 te vangen, om te kijken of dit lukt en welk vervolg er gegeven kan
worden: castreren of steriliseren en aanbieden aan de opvang. Natuurmonumenten en
stichting zwerfkatten nemen de kosten voor hun rekening voor het

castreren/steriliseren gedurende dit experiment..
- Willemshof 3 is toegewezen. Woning komt vanaf 1 juli beschikbaar.
Wethouder Hagen:
- Overleg, tezamen met de voorman buitendienst, met Mulder Agri over
agrarische/groene afvalstromen en ideeën om zoveel mogelijk circulair te maken.
- Overleg met 5 ondernemers over de terrassen aan de Langestreek: was een positief
gesprek. Terras Ambrosijn aan overkant van Langestreek: is akkoord. Tafels en
stoelen op het gras, maar geen banken daarom heen of elders plaatsen.
Verkeersveiligheid nog wel een aandachtspunt. College wil dit onderwerp volgende
week graag terug in het college. Het idee is om wellicht, vanwege het tijdelijke karakter,
een brede terraszebra voor Ambrosijn en Koffiekajuit, in combinatie met voorlichting
aan bussen, taxi’s en vervoerders. Graag advies hierover, liefst inclusief een second
opinion van een verkeerskundige.
- Gesprek gevoerd met gebiedscoördinator waterschap over de dijk en alles wat daar
omheen speelt: onder meer verkweldering, ontwikkelingen in de polders; kijken welke
koppelingen er gemaakt kunnen worden (win-win). Dit wordt een groot project.
Natuurberschermingswet vergunning voor verkweldering loopt nog.
Burgemeester van Gent:
- Gesprek met uitbaters/eigenaars van Hotel Duinzicht en Van der Werff. Er is onder
meer gesproken over het voornemen van de ondernemers om actie te voeren tegen de
Coronamaatregelen. Aanstaande vrijdag komt er een vervolg overleg over
mogelijkheden voor de horeca met Pasen. Uitgangspunt voor ons zijn de landelijke
maatregelen en de mogelijkheden die er wel of niet zijn.
Binnen die grenzen moeten ook onze ondernemers zich blijven begeven.
- terugkoppeling over bliksembezoek Thierry Baudet.
- kamermuziekfestival: gaat goed, het wordt allemaal netjes geregeld.
- contact met Spar gehad in kader ‘rondje met de ondernemers’.
- Dursum Eilaun: overleg met projectleider gehad; er komt binnenkort een groene brief.
Binnenkort komt er weer een advies in het college.
- Net op Zee: binnenkort overleg met ministerie; er zijn de nodige kritiekpunten.
- 4 en 5 meiviering zal nog steeds sober moeten plaats vinden. Er kunnen
waarschijnlijk geen vergunningen voor worden afgegeven.
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Uitnodigingen / vertegenwoordiging

