Besluitenlijst College B & W vergadering
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Toelichting
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02-03-2021
9:00 - 12:00
Burgemeesterskamer
I. van Gent

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

•
•

2

Pagina 2, oninbaar verklaren debiteuren vorderingen: in plaats van “30
particulieren”, moet hier staan: “30 particulieren én bedrijven”.
Pagina 3, rondvraag, Corona: “er is onrust over besmettingen, hetgeen volgens
de GGD niet nodig is”, wordt gewijzigd in: “er is onrust over besmettingen,
maar volgens de GGD is er sprake van een gecontroleerde situatie en is er
geen brandhaard”.
.

Steekproef uit de BRP
Advies:

1. Kennis te nemen van het vraagstuk en de daarvoor uitgewerkte (juridische)
achtergrondinformatie; en,
2. Een besluit te nemen op de vraag van het Fries Sociaal Planbureau om een
steekproef te mogen houden uit onze Basisregistratie Personen.

Besluit
Aanvullend: Het college kiest ervoor om de potentiële deelnemers door het FSP zélf te
laten benaderen.
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Invoer bodemrapporten
Advies:

1. kennis te nemen van het aanbod van MUG Ingenieursbureau in de offerte
(21300031) van 19 januari 2021;
2. kennis te nemen van de adviesbrief van de FUMO van 23 december 2020;
3. De offerte (21300031) te ondertekenen en MUG Ingenieursbureau
4. opdracht te geven voor de invoer en verwerking van bodemrapporten in
Nazca-i Bodem overeenkomstig de offerte (21300031) van 19 januari 2021;
5. géén opdracht te geven voor ondersteuning en/of verwerking van data
Basisregistratie Ondergrond;
6. De getekende offerte met bijgaande brief (bijlage 4) aan MUG
Ingenieursbureau te sturen.

Besluit
Conform advies
4

Verbeteren verkeersveiligheid
Advies:

1. In te stemmen met de verkeersveiligheidsmaatregelen aan de Heereweg,
Veerweg, Reddingsweg en Kooiweg
2. De kosten hiervan, ad € 9.000, te dekken uit de algemene reserve
3. De financiële effecten te verwerken in de 12e begrotingswijziging 2021
4. In te stemmen met het voorliggende raadsvoorstel en raadsbesluit

Besluit
Aanhouden
Toelichting
Volgende week met een aanvulling terug laten komen in het college.
Het college wil namelijk dat ook het benodigde budget voor de (al gerealiseerde en de
nog te maken) dukdalven in het raadsvoorstel aan de raad worden meegenomen.
Besluit
Aanhouden
Toelichting
Volgende week met een aanvulling terug laten komen in het college.
Het college wil namelijk dat ook het benodigde budget voor de (al gerealiseerde en de
nog te maken) dukdalven in het raadsvoorstel aan de raad worden meegenomen.
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Langestreek 130
Advies:
1. de aangegeven werkzaamheden uit laten voeren voor een geraamd bedrag van
afgerond € 12.000.
2. de woning per half april voor de verhuur aanbieden en de huur vooralsnog niet aan
te passen.
3. de kosten dekken het meerjaren onderhoudsplan, FCL 6.820.15.9.
Besluit
Conform advies
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Rondvraag
Besluit
Burgemeester van Gent:
• In de driehoek burgemeester-griffier-gemeentesecretaris is afgesproken om
binnenkort een vervolg te geven aan het integriteitstraject dat eerder al was ingezet.
Zowel de raad en het college zullen hieraan wederom gaan deelnemen.
• Helaas zijn er drie (!) inwoners overleden aan de gevolgen van Corona. Dit is hard
aangekomen. In het weekend is nog uitgezocht welke richtlijnen moeten worden
aangehouden, nu er ook familieleden van enkele overledenen besmet zijn.
• Er zijn goede contacten met de GGD en de huisartsen. Vanavond wordt de raad
bijgepraat; de huisarts sluit ook aan.
• Er zijn naar aanleiding van de besmettingen extra Coronatesten door de GGD en
huisartsen uitgevoerd.
* Bezoek (kort, ivm Corona) aan 60 jarig jubilerend echtpaar.
* Programma Rijke Waddenzee; financiering is geregeld tot 2023, maar het programma
loopt door.
* Werkbezoek aan de nieuwbouw van het Baken. Ziet er erg goed uit. Verwachte
openingsdatum rond 1 mei. Belettering op de gevel is nog een aandachtspunt.
Wethouder Gerbrands:
• De herinrichtingscommissie gemeentehuis gaat vanmiddag ter plekke kijken naar de
stand van zaken van de verbouw / herinrichting.
• Deze week gaat de toewijzingscommissie woningen de woning aan de Ds.
Hasperstraat toewijzen. De woning aan de Willemshof volgt later.

