Besluitenlijst College B & W vergadering
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06-04-2021
9:00 - 12:00
Burgemeesterskamer
I. van Gent

Besluitenlijst B en W vorige vergadering
Advies:
- Vast te stellen.
Besluit
Conform advies
Toelichting
Tekstueel:
Agendapunt 4: De dubbele tekst moet één keer weg.
Pagina 4: Kittiwake: niet alleen uiterlijke verschijningsvorm, maar ook duurzaamheid
mee nemen.
Pagina 6: Nw vergunning moet zijn Nb vergunning.
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Subsidieverlening Voedselbank Schiermonnikoog
Advies:

1. De Voedselbank Schiermonnikoog over 2020 eenmalig te subsidiëren met een
bedrag van € 1.667,-;
2. De voedselbank met ingang van 2021 jaarlijks met een subsidie van € 5.000,te subsidiëren;
3. De kosten ad € 5.000,- voor dit jaar incidenteel op te nemen in de Lentenota
2021;
4. Deze kosten voor 2022 op te nemen in de Nota Financieel Kader (NFK);
5. Deze kosten met ingang van begrotingsjaar 2022 als structurele uitgave op te
nemen in de begroting, ten laste van 6614104 bijzondere bijstand.

Besluit
Conform advies
Toelichting
Naar aanleiding van:
Mensen kunnen hun wensenlijst door geven aan de voedselbank, boodschappen
worden dan voor hen gedaan. Mensen krijgen individuele begeleiding om terug te

keren naar de normale situatie, waarin zij zelf weer hun boodschappen kunnen gaan
doen. Hieraan is ook eventuele schuldsanering gekoppeld en andere problematiek.
3

Omgevingsaanvraag 2021.0015, brandveilig gebruik, Reeweg 11
Advies:

•
•
•

de vergunning te verlenen nadat de ontwerp beschikking 6 week ter inzage
heeft gelegen,
BWT te mandateren bij geen zienswijzen de beschikking gelijkluidend aan de
ontwerpbeschikking te verlenen,
bij zienswijzen de beschikking incl. zienswijzen aan ons college voor te leggen
om te besluiten op de aanvraag en de reactie op de zienswijzen

Besluit
Conform advies
Toelichting
Naar aanleiding van: De brandveiligheid is eindelijk geregeld. Het college vindt dat dit
veel te lang heeft geduurd. De brandweer heeft het goed gekeurd. De vergunning moet
ter inzage worden gelegd, vanwege de huidige regelgeving. Na de introductie van de
nieuwe omgevingswet is dit niet meer noodzakelijk.
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Vergroten parkeerplaats achter gemeentehuis (hoek Kerkelaantje/Bug. Van den
Wormstraat) en plaatsen trafostation
Advies:
1. Toestemming verlenen voor het plaatsen van een trafostation achter gemeentehuis
(hoek Kerkelaantje/Bug. Van den Wormstraat)
2. Voor het gebouwtje een stuk grond te verkopen van 22 m2 voor een bedrag van €
100 euro per m2
(totaal € 2200,--).
3. Vergroten van het parkeerterrein achter het gemeentehuis
Besluit
Conform advies
Toelichting
Naar aanleiding van:
De trafo komt op de hoek, waardoor er nog een aantal parkeerplaatsen kunnen worden
aangelegd. In het werk wordt ook bestrating onder de fietsenstalling van de
doorstroomwoningen aangebracht. Het college wil dat bekeken wordt of dit in een
halfopen grasbestrating kan worden uitgevoerd. Er wordt nog gecommuniceerd met
Ambrosijn over deze werkzaamheden. Binnenkort wordt er ook gewerkt aan het
realiseren van de extra laadpalen.
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Het plaatsen van een trafostation aan de Veerweg 4
Advies:
1. Toestemming verlenen voor het plaatsen van een trafostation aan de Veerweg 4
2. Voor het gebouwtje een stuk grond te verkopen van 22 m2 voor een bedrag van €
100 euro per m2
(totaal € 2200,--).

Besluit
Conform advies
Toelichting
Er moet nog even gekeken worden of de grond onder het huidige, te verwijderen
trafostation wordt terug geleverd.
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Onderzoek bestemmingsplan Buitengebied
Advies:

1. Kennis te nemen van de offerte van het stedenbouwkundig bureau Rho d.d. 22
maart 2021 inzake het onderzoek naar verruimingsmogelijkheden van de
regels in het bestemmingsplan Buitengebied (Bijlage 1);
2. Opdracht te geven aan het stedenbouwkundig bureau Rho om het onderzoek
uit te gaan voeren conform de offerte ad € 5.900;
3. De agrariërs te informeren over het onderzoek dat door het stedenbouwkundig
bureau Rho gaat worden uitgevoerd en hen uit te nodigen om eventuele
wensen tot aanpassing van het bestemmingsplan aan de gemeente door te
geven om deze wensen mee te nemen in het onderzoek van Rho.

Besluit
Conform advies
Toelichting
Naar aanleiding van:
In verband met het voorkomen van een eventuele schijn van belangenverstrengeling is
niet wethouder Hagen, maar wethouder Gerbrands de portefeuillehouder. Omdat de
burgemeester de portefeuillehouder is voor de boeren-aangelegenheden, wordt ook zij
in het vervolg (meer) betrokken bij dit onderwerp. Dat geldt ook voor de kaasboerderij
(agendapunt 8). We gaan dit vorm geven door de voortgang en inhoud college breed te
bespreken.
Het college verzoekt aan het bureau om ook de mogelijkheden voor permanente
bewoning in beeld te brengen. Dit is op voorhand niet onbespreekbaar.
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Begroting FUMO 2022
Advies:
1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting FUMO voor het jaar 2022;
2. De ontwerpbegroting 2022 voor te leggen aan de gemeenteraad van 20 april 2021;
3. De gemeenteraad te adviseren geen zienswijze naar voren te brengen over de
ontwerpbegroting 2022;
4. Het te verwachten voordeel voor de jaren 2022-2025 nog niet te verwerken in de
begroting 2022. Dit omdat er later in het jaar waarschijnlijk nog een aangepaste
begroting van de FUMO komt met wijzigingen omgevingswet. En omdat er een
kostenstijging verwacht wordt door professionalisering van de organisatie en de daaruit
voorkomende extra aanvragen/meldingen.
Besluit
Conform advies
Toelichting
Naar aanleiding van:
Deze begroting is een voorlopige begroting, omdat de consequenties van de

Omgevingswet nog niet zijn door vertaald. Hedenavond is er een voorlichting voor de
raad.
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Rondvraag
Besluit
Burgemeester van Gent:
Burgemeesters grote gemeenten hebben opgeroepen om terrassen te openen.
Eilanden overwegen een oproep, gekoppeld aan april/meivakantie, onder de
voorwaarde dat de kwetsbare groepen zijn gevaccineerd. De burgemeester van Texel,
Michiel Uitdehaag maakt een concept-brief.
- breiclub heeft zich gemeld, zijn allemaal gevaccineerd en willen weer bij elkaar op 1,5
meter in de Stag. Reden: problematische vereenzaming tegen gaan. Als huisarts
instemming geeft, zouden we dit kunnen toestaan. Nu melden zich wellicht ook andere
clubs. We moeten goed onderbouwen waarom we het één wel en het ander niet willen
toestaan. Precedentwerking is te voorkomen op basis van goede argumentatie.
- sneltest bij de boot is logistiek ingewikkeld. We blijven hierop wel aandringen.
- vaccinatie 60-minners samen met GGD: extra argument is de te verwachten
voorjaarsdrukte. Op de grotere eilanden zijn nog niet alle 60-plussers gevaccineerd.
- technische briefing op 21 april Net op Zee voor de raad en inwoners.
- brief, folder en mok aan de TK-leden over Programma de Wadden is verstuurd.
- vanmiddag is er webinar duurzaamheid; wordt opgenomen, zodat die ook terug
gekeken kan worden.
- vanavond presentatie FUMO, digitaal, voor de raadsleden.
- morgen wordt de bewegwijzeringspaal door de (kinder)burgemeester onthuld.
Wethouder Hagen:
- Gebiedsplatform van Streekwurk. 5 van de 20 aanvragen zijn afgewezen. Hiertoe
behoorde ook de aanvraag van yoga op Schiermonnikoog. Presentatie Arjen
Schoemaker over tussenstand horecatransporten was erg interessant. College wil deze
presentatie ook graag een keer op korte termijn.
- bezoeken aan diverse verenigingen gebracht en ingepland.
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Uitnodigingen / vertegenwoordiging

