Besluitenlijst College B & W vergadering
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Toelichting
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20-04-2021
9:00 - 12:00
Burgemeesterskamer
I. van Gent

Besluitenlijst B en W vorige vergadering
Advies:
- Vast te stellen.
Besluit
Conform advies
Toelichting
p.1 teruglevering ondergrond huidige trafogebouw bij Veerdam hoeft niet terug
geregeld te worden; ondergrond is al (nog) van de gemeente.
p. 2 draaiboek hoogwater: KNRM en Soepboer ook betrekken bij draaiboek Hoog
water.
p. 2 bovenaan, punt 3, rondvraag. Breiclub. Onze ouderenwerker en coördinator
welzijn gaan toch nog kijken of er iets georganiseerd kan worden voor een
koffieochtend en breien voor ouderen die gevaccineerd zijn. Als dit doorgaat willen we
elke vorm van precedentwerking voorkomen.
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Omgevingsaanvraag 2021.0018, verbouw woning, bouwen berging en
overkapping, Helmsnijderspad 2
Advies:

•
•
•

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

Besluit
Conform advies
Toelichting
Naar aanleiding van:
- De bestemming is permanente bewoning (met als dubbelbestemming beschermd
dorpsgezicht). In correspondentie opnemen dat de woning permanent bewoond moet
worden.
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Jaarstukken 2020, begroting 2022 en eerste begrotingswijziging 2021,
Veiligheidsregio Fryslân

Advies:

1. Kennisnemen van de jaarrekening 2020, de eerste begrotingswijziging 2021 en
de conceptbegroting 2022 Veiligheidsregio Fryslân;
2. De gemeenteraad voor te stellen om geen zienswijze in te dienen ten aanzien
van de financiële stukken van de Veiligheidsregio Fryslân.

Besluit
Conform advies
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Begroting 2022 Samenwerkingsverband De Waddeneilanden
Advies:

1. Kennis te nemen van de begroting 2022 van het Samenwerkingsverband De
Waddeneilanden;
2. De begroting 2022 voor kennisgeving aan te nemen en hierop geen
zienswijzen in te dienen.
3. Het geraamd structurele nadeel van € 9.500 voor de komende jaren, met name
veroorzaakt door stijgende ICT kosten, mee te nemen in de NFK 2022.

Besluit
Conform advies
Toelichting
Naar aanleiding van:
Overschot jaarrekening wordt ingezet voor Programma de Wadden.
College wil wel graag inzicht in de personele bezetting waddenkantoor; dit punt staat er
al een poos. Dit lijkt te stagneren. Interim-secretaris directeur gaat binnenkort weer
weg. Er moet een personeel plan komen. DB en voorzitter daarvan moeten hierin het
voortouw nemen. Gemeentesecretaris neemt dit ook mee in DR.
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Jaarstukken 2020 en het accountantsrapport 2020
Advies:
De volgende besluitpunten uit te stellen tot de B&W vergadering van woensdag 28
april:
-de jaarstukken 2020 vast te stellen;
-het accountantsrapport 2020 voor kennisgeving aan te nemen;
-zowel de jaarrekening 2020 als het accountantsrapport 2020 ter vaststelling aan de
raad aan te bieden in de raadsvergadering van 18 mei a.s.;
-de bevestiging bij de jaarrekening 2020 te ondertekenen.
Besluit
Conform advies; Volgende week terug, tezamen met accountantsverklaring.
Toelichting
P. 19 Ledverlichting; “derhalve kunnen we geen keuze maken”. Aanpassen: “we gaan
nu nog geen keuze maken”
Naar aanleiding van:
Het is heel moeilijk om alles wat Corona gerelateerd is te onderscheiden. Het loopt
door de hele begroting heen. Personele uren, afval, etcetera. Bovendien is er een groot

aantal onzekerheden. De gevolgen zullen ook in 2021 merkbaar zijn. Het is niet de
verwachting dat er dit jaar opnieuw bijvoorbeeld een compensatie van
toeristenbelasting gaat plaatsvinden.
Complimenten voor onze financieel adviseur. Ze heeft dit - in haar eerste jaar in deze
rol - keurig opgepakt en het college is tevreden.
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Rondvraag
Besluit
Burgemeester van Gent:
- K80, De kracht van klein.
Verzoek is binnen gekomen (van burgemeester Klaas Agricola) om hieraan deel te
nemen. Het college zou er wel aan willen mee doen. Het is goed om er bij te zitten
(Baat het niet dan schaadt het niet) en om van binnen uit op de hoogte van
ontwikkelingen te blijven. Het samenwerkingsverband Waddeneilanden staat voor ons
voorop. We willen binnen de K80 dan wel een bescheiden rol aannemen, geen
voortrekkersrol.
- Boek herinnering Schiermonnikooger oorlogsslachtoffers 1940-45. Er heeft ook een
oproep in de dorpsbode gestaan voor vrijwillige donaties. Wij doen daaraan ook een
bijdrage. Rond 11 juni boek verspreiden en plaquette aanbrengen.
- Net op Zee:
- Een Vandaag komt op 21 april naar ons ivm Net op Zee.
- burgemeester heeft met Gaastra (DG van het ministerie) gesproken; hij heeft
aangegeven dat er geen onherstelbare schade aan natuur en milieu mag plaatsvinden.
- Omgevingsberaad is nu ook betrokken bij Net op Zee.
- Wellicht wordt de keuze uitgesteld om meer tijd te kunnen besteden aan alle
potentiële gevolgen van de westvariant en (wellicht) ook in verband met het
beschouwen van andere varianten.
- Charettes gaan binnenkort starten; er hebben zich 21 deelnemers gemeld.
- Omgevingsberaad over zeespiegelstijging. Ook dijkaanpassing
- De heer Rosch van de directie Warmte en Ondergrond (EZK), gesproken over nieuwe
gasboringen boven Schiermonnikoog. CEO van ONE-Dyas, komt binnenkort praten
over deze zaak.
- RES-bijeenkomst / webinar. Gedeputeerde neemt een wel zeer terughoudende
houding aan ten opzichte van windmolens. College wil de kleine ‘Groninger’ molens
graag meenemen in het onderzoek van Rho naar ontwikkelingsmogelijkheden in de
polder.
Wethouder Hagen:
- stuurgroep Streekwerk. Met collega’s eilanden en Avine Fokkens. Groen-blauwe
diensten: daarin gaat de provincie het voortouw nemen. Er wordt nog een
(coördinerende) gedeputeerde aangewezen. Dijkverzwaring is aangelegenheid voor
waterschap; alles er omheen voor provincie en gemeenten.
- Ingebruikname nieuwe grasmaaier. Wethouder heeft complimenten gegeven over de
wijze waarop dit door onze eigen mensen en de leverancier is aangepakt. Geluid en
milieubelasting zijn positief.
- Bijeenkomst DBF over oude bezoekerscentrum was een goed verhaal; wordt
vandaag op locatie vervolgd.
- bijeenkomst Stedin. Komende 2 jaar wordt 200 miljoen geïnvesteerd. In totaal 750
miljoen tot 1 miljard. Voornamelijk in infrastructuur. Preferente aandelen voor een
bedrag van 200 miljoen worden binnenkort uitgegeven. Wij moeten overwegen of we
daaraan willen meedoen. Een pakket kan vanaf 65.000; dit levert rendement op. En
vooral geven we het signaal af dat we er zijn en willen mee doen. Uiterlijk 18 juni moet
de raad hierover een besluit nemen. Op 28 april, 11 mei en 17 mei is er een
voorlichting voor raadsleden.
Begin mei in college, mei oordeelsvormend in raad, 15 juni besluitvormend.

Wethouder Gerbrands:
- gesprek met wethouder Ameland, Theo Faber, over veerconcessie. Wij willen in het
vervolg als volwaardige partner aan tafel als het gaat om de concessie en
vaargeulproblematiek.
Gemeentesecretaris Thedinga:
- aanstaande vrijdag zijn kandidaten voor een eerste gespreksronde uitgenodigd voor
de beide vacatures, juridisch adviseur en medewerker publiekszaken.
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Uitnodigingen / vertegenwoordiging

