Besluitenlijst College B & W vergadering
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1

13-04-2021
9:00 - 12:00
Burgemeesterskamer
I. van Gent

Besluitenlijst B en W vorige vergadering
Advies:
- Vast te stellen.
Besluit
Conform advies
Toelichting
Punt 4: Na het besluit van het college is gebleken dat er een vrijstelling van het
bestemmingsplan moet worden verleend voor de realisatie van de parkeerplaatsen. Dit
wordt door de collega’s opgepakt.
Punt 5: Gemeentesecretaris gaat nog even na hoe het zit met de teruglevering van de
ondergrond onder het huidige trafo-gebouwtje.
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Huisvestingsvergunning Reeweg 8 en 8-4
Advies:

•
•

Aanvragen Huisvestingsvergunning aan te houden;
Aanvragers te informeren door middel van bijgesloten brieven

Besluit
Conform advies
Toelichting
De betrokkenen wonen er (deels) al wel. Er is nog nadere informatie nodig om te
bepalen of er zelfstandige woonruimte is. De anderen die nog niet hebben
aangevraagd, moeten ook aanvragen.
De verbouw is uitgevoerd zonder aanvraag van de vergunning; dat moet nog hersteld
worden.
College verzoekt om spoedige afhandeling van beide onderdelen: zowel
huisvestingsvergunning / omgevingsvergunning.
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Rondvraag
Besluit

Burgemeester van Gent:
- Breiclub. Kan die weer worden opgestart? Overleg met huisarts. Er zijn wisselende
inschattingen. Er kwamen ondertussen ook andere initiatieven voor 60+-ers. Intern is
met het team zorg en welzijn een en ander nog eens op een rij gezet. Advies is om
voorlopig geen initiatieven toe te staan. Er kleven toch teveel risico’s aan. Het college
vindt het erg jammer dat er voor deze doelgroep niets kan gebeuren. We moeten
geduld hebben. Wellicht dat er na 28 april weer mogelijkheden zijn.
- Gedeputeerde Fokkens heeft uitgebreide antwoord-app gestuurd over de Arriva
bussen (kunnen die ook vaker rijden bij grote drukte). Volgens provincie is hierop al iets
geregeld: extra vroeger rijden naar de boot bij drukte. Men beperkt aantal
staanplaatsen tot maximaal 10, wat 40% minder dan zou zijn dan normaal. Er is
aanleiding voor een vervolg gesprek met de gedeputeerde, omdat veel van wat wordt
genoemd al standaard is geregeld en wij ons in andere punten niet herkennen.
- Gerrit Vlasma en Evert Jan Soepboer hebben ansichtkaarten ontworpen voor
uitnodiging charettes Dursum Eilaun.
Wethouder Gerbrands:
Arjen Schoemaker, duurzaam horecavervoer: wil graag presentatie doen. Inplannen,
tezamen met Fokke, Nina en Christy. Ergens in mei, ivm corona en de wens om dit live
te doen.
Verwilderde katten, vallen geplaatst met lokaas; slechts één rat (en geen kat)
gevangen.
Gemeentesecretaris Thedinga:
- draaiboek hoog water wordt aangepast, inclusief de piketdienst. Gemeente, (lees:
Functie beleidsmedewerker Civiel, na ruggespraak met burgemeester) beslist, na
overleg met WPD en politie. Voorstel: aangepast draaiboek bespreken met Arriva,
WPD, vuurtoren / RWS en politie. Daarna draaiboek tkn naar college. Ook
onderhoudspunten Veerdam / wachthuisje daarbij meenemen.
- ganzen verjagen sportveld. Wildbeheereenheid kán schieten. Wethouder Hagen gaat
hen verzoeken om het schieten alleen als laatste redmiddel toe te passen.
Burgemeester van Gent is hier geen voorstander van; het ligt erg gevoelig op het
eiland. In het gesprek wordt deze gevoeligheid mee gegeven.
- De richtlijn over live vergaderingen in gemeentehuis zal worden rondgestuurd.

