Besluitenlijst College B & W vergadering
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Toelichting
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30-03-2021
9:00 - 12:00
Burgemeesterskamer
I. van Gent

Besluitenlijst B en W vorige vergadering
Advies:
- Vast te stellen.
Besluit
Conform advies
Toelichting
Tekstueel:
Stolpersteinen worden gelegd in plaats van uitgereikt.
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Subsidieverlening 4 Mei Comité gedenksteen Grote Kerk en gedenkboek
Advies:

1. De aanvraag van het 4 Mei Comité voor het vervangen van de plaquette aan
de Grote Kerk te honoreren en voor het vervaardigen en laten plaatsen van
een nieuwe plaquette eenmalig een subsidie te verlenen van maximaal €
4.100,-.
2. De aanvraag van het 4 Mei Comité voor het laten vervaardigen van een
gedenkboek te honoreren en hiervoor eenmalig een subsidie te verlenen van
maximaal € 5.200,-.
3. Ten behoeve van de subsidieverlening de ruimte in het budget ‘Kunst en
cultuur’ (FCL 6540106) te benutten en het benodigde bedrag eenmalig ten
laste te brengen van deze post.

Besluit
Conform advies
Toelichting
Gedenksteen is prima. Staat niet ter discussie.
Boek is op zich ook prima, maar het cultuurbudget gaat nu wel nagenoeg helemaal op
aan de beide subsidies. Huis-aan-huis verspreiding is enerzijds erg mooi (geeft
verbinding met de eilander geschiedenis), anderzijds kost het hierdoor wel het een en
ander. . Het college stemt in met de subsidieverlening ten behoeve van beide
initiatieven.
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Omgevingsaanvraag 2021.0009, van der Molenpad 2, intern verbouwen pand
Advies:

•
•
•

de vergunning te verlenen,
Af te wijken van het bestemmingsplan (binnenplans)
voorwaarde te verbinden omtrent uitgestelde gegevens verstrekking

Besluit
Conform advies
Toelichting
Tekstueel:
In de definitieve beschikking is de bestemmingsbenaming correct aangepast.
Naar aanleiding van:
Brandveiligheid is gecheckt en is akkoord. Tijdens de bouw en als eindcontrole zal dit
getoetst worden.
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Omgevingswet - ondersteuning introductie
Advies:
- Instemmen met de offerte van JS Consultancy en op basis hiervan opdracht
verstrekken.
Besluit
Conform advies
Toelichting
Per januari 2022 wordt de Omgevingswet ingevoerd. Wij willen ons hierop goed
voorbereiden en daarvoor is dit project nodig
Besluit
Conform advies
Toelichting
Per januari 2022 wordt de Omgevingswet ingevoerd. Wij willen ons hierop goed
voorbereiden en daarvoor is dit project nodig.
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Flora- en Faunabeheer
Advies:

1. Toestemming verlenen middels de bijgevoegde grondgebruikersverklaring.

Besluit
Conform advies
Toelichting
Tekstueel:
In plaats van H. Vlasma, moet Th. Vlasma gelezen worden.
Naar aanleiding van:

Het beheer bestaat uit verjagen, zonder afschot. In de toelichting aangeven op welke
wijze de ganzen worden verjaagd.
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Werkdocument Programma Waddeneilanden
Advies:

1. Het werkdocument “Programma Waddeneilanden” vaststellen;
2. In te stemmen met het bijgevoegde raadsvoorstel- en besluit waarin de
gemeenteraad wordt voorgesteld om:
- Kennis te nemen van het werkdocument Programma Waddeneilanden;
- kennis te nemen van het proces omtrent dit programma;
- Geen zienswijze in te dienen.

Besluit
Conform advies
Toelichting
In het raadsbesluit alleen aangeven dat er geen zienswijze wordt ingediend; de
zinsnede “bij de Stuurgroep Waddeneilanden” komt te vervalen.
Over de personele invulling en bezetting komt de Directieraad nog met een voorstel.
Onze insteek is om hierin terughoudend te zijn en alleen te koppelen aan concrete
projecten die in uitvoering worden genomen.
De folder is gereed en wordt tezamen met een brief en kleine attentie aangeboden aan
de (nieuwe noordelijke) Tweede Kamerleden en -fracties. Er wordt gepleit voor het
opnemen van een passage over de Wadden in het regeerakkoord.
7

Ontbinding Stichting Bezoekerscentrum Nationaal Park Schiermonnikoog
Advies:

1. Kennis te nemen van aanbiedingsbief van het bestuur van de Stichting
Bezoekerscentrum Nationaal Park Schiermonnikoog en de beleidsnotitie
‘Ontbinding Stichting Bezoekerscentrum Nationaal Park Schiermonnikoog’;
2. De gemeenteraad middels bijgevoegd raadsvoorstel en -besluit in te laten
stemmen met het voorgenomen besluit tot ontbinding en vereffening van de
Stichting Bezoekerscentrum Nationaal Park Schiermonnikoog.

Besluit
Conform advies
Toelichting
Het college heeft waardering voor de kwaliteit van de afwikkelingsvoorstellen. Batig
saldo wordt bestemd voor het Baken.
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Rondvraag
Besluit
Burgemeester van Gent:
- er wordt gekeken of op korte termijn de 60-minners kunnen worden gevaccineerd.
- GGD verzoekt om een toekomstige testlocatie voor bijvoorbeeld preventief testen
voor evenementen. Vooralsnog wordt gedacht aan het oude bezoekerscentrum.

- VRF heeft een oproep aan toeristen over voorzichtigheid op eilanden uitgedaan. Voor
situatie op Lauwersoog is ook aandacht ivm zomerdrukte. Geldt ook voor WPD
(verzoek om toezicht op de boot).
- Digitale burgemeestersbijeenkomst bijgewoond.
- Jongeren Rinske en Ynthe hebben idee voor een paardencrossbaan aangeboden.
Hazeweitje wordt wel wat lastig. Ze gaan zich verder voorbereiden en zoeken wat uit.
Jan Willem Zwart (Natuurmonumenten) en onze jongerenwerker zal respectievelijk is
er bij (worden) betrokken. Veel waardering voor inzet van de jongerenwerker.
- Overleg Kallemooi commissie. Mast met levende haan. Rond 1 mei gaat organisatie
definitief besluit nemen over go / no-go. Dat wordt alles of niets. Vergunningaanvraag
wordt wel alvast voorbereid, waarbij onze medewerker APV / evenementen bekijkt of er
voor 1 juni wel een vergunning kan worden afgegeven.
Wethouder Hagen:
- PBOW (provinciaal bestuurlijk overleg water): presentatie over zeespiegelstijging en
gevolgen voor geheel Friesland. Onder andere gevolgen voor drinkwatervoorziening.
Voor de Waddeneilanden komt er een apart programma. Dan moet blijken welke
consequenties er zijn voor onze zoetwaterbel.
- Kittiwake. Er moet echt het een en ander gebeuren. Er is jaren niets gedaan en er is
veel achterstallig onderhoud. In april IMF-aanvraag. Kostenraming wordt binnenkort
opgezet. Ook de uiterlijke verschijningsvorm wordt meegenomen.
- Optisport /zwembad. Coating ca loopt voorspoedig. Wellicht kan het bad eerder open
dan gepland (voor de meivakantie). Het zwembad heeft vorig jaar een behoorlijk tekort
gedraaid. Mogelijkheden SPUK-regeling worden bekeken.
- Visit Waddencard. Terschelling is verder en Vlieland haakt daarop aan. De
rapportage die daar gemaakt wordt, krijgen wij ook ter beschikking gesteld. De kosten
zijn een aandachtspunt. Op 13 april gaat er een presentatie in het college plaatsvinden.
Wethouder Gerbrands:
- Project Ruimtelijke ontwikkelingen: Klankbordgroep komt op 7 april bijeen. Er zijn al
562 enquêtes binnen, termijn loopt nog tot en met 4 april.
- Esonborg kan de komende tijd minder / in lagere frequenties varen in verband met
noodzakelijke reparatie
.

