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28-04-2021
9:00 - 12:00
Burgemeesterskamer
I. van Gent

Besluitenlijst B en W vorige vergadering
Advies:
- Vast te stellen.
Besluit
Conform advies, met enkele aanvullingen.
Toelichting
Agendapunt 1. De Breiclub is weer gestart, deelnemers zijn dolgelukkig.Rondvraag,
Agendapunt 2: Helmsnijderspad 2. In correspondentie opnemen dat de woning
permanent bewoond moet worden: dit is gedaan.
Rondvraag, p.3 Stuurgroep Streekwerk. “Alles er omheen voor provincie en gemeente”
moet zijn: “Voor alles er omheen neemt de provincie het voortouw; in samenwerking
met andere partijen, waaronder de gemeente”.
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Wijziging Beleidsregels rechtmatigheid Participatiewet, IOAW en IOAZ 2020
Advies:
- In te stemmen met de beleidsregels rechtmatigheid Participatiewet, IOAW en IOAZ
2020 gemeente Schiermonnikoog, door ondertekening van de beleidsregels.
Besluit
Conform advies
Toelichting
De regels sluiten aan op landelijke regels en zijn overeenkomstig die van Noard-East
Fryslan.
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Openbare toiletvoorzieningen
Advies:

•
•
•

In te stemmen met bijgevoegd PVA voor het verbeteren van de openbare
toiletvoorzieningen
De kleine financiële bijdrage voor ondernemers die hun toiletten open stellen
d.m.v. aanmelding bij Hoge Nood te dekken uit budget Toiletgebouwen.
De kosten voor het vervangen van het openbare toilet aan de Badweg in een
apart raadsvoorstel mee te nemen.

•

De Raad te informeren over het PVA door bijgevoegde raadsbrief.

Besluit
Aanhouden.
Toelichting
Het college heeft nog een aantal vragen over de uitvoering en financiële aspecten.
Nadat wethouder Hagen een rondje langs de ondernemers heeft gedaan, nog weer
terug in het college.
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Het asfalteren van het fiets- en voetpad op de Veerdam
Advies:

1. In te stemmen met het voorstel om het fiets- en voetpad op de Veerdam te
voorzien van een nieuwe asfaltdeklaag, rode slijtlaag en belijning;
2. Het kruisingsvlak van betonstenen op de kruin van de dijk in de rijbaan
herstraten;
3. De reservering ‘Veerdam’ te gebruiken voor de dekking van de kosten;
4. De raad voor te stellen te besluiten de kosten van € 93.500,-- te dekken uit de
reserve Veerdam.
5. De raad voor te stellen te de financiële effecten te verwerken in de 16e
begrotingswijziging 2021
6. In te stemmen met het voorliggende raadsvoorstel en raadsbesluit

Besluit
Conform advies
Toelichting
Bij de uitvoering van de werkzaamheden zo mogelijk ook het gat aan begin van de
veerdam meenemen voor de afsluiting van de weg bij hoog water.
Ook kijken of we het fietspaadje naar de kruin van de dijk (vanaf Ridder & de Vries)
kunnen meenemen.
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BAG / BGT / BRO verantwoordingsrapportages 2020
Advies:

1. Vaststellen van de verantwoordingsrapportage BAG 2020 Schiermonnikoog,
verantwoordingsrapportage BGT 2020 Schiermonnikoog en de
verantwoordingsrapportage BRO 2020 Schiermonnikoog.
2. De vastgestelde rapportages aanbieden aan het ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties door ze te uploaden in de ENSIA-tool.
3. De vastgestelde rapportages ter kennisgeving aanbieden aan de
gemeenteraad.

Besluit
Conform advies
Toelichting

In raadsbrief aangeven dat de BRO rapportage ‘leeg’ is. En de reden waarom.
Complimenten aan beleidsmedewerker Bouwen en Wonen. College is blij met de
voortvarende aanpak.
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Eindrapportage project 'WaddenWonen-coöperatief bouwen'
Advies:

1. Kennis te nemen van de eindrapportage van het project WaddenWonen;
2. De initiatiefnemers van het project uit te nodigen voor een gesprek om te
resultaten te bespreken.

Besluit
Conform advies, met aanvullingen
Toelichting
WaddenWonen is een Coöperatieve vereniging in oprichting. Doel is om woningen
betaalbaar aan te bieden en betaalbaar te houden. In overleg met gemeente
besproken; hier wordt bedoeld met wethouder Gerbrands. Er zijn geen toezeggingen
van de gemeente.
Hoe gaat toewijzing van woningen? Wat is relatie met de toewijzingsregels en
wachtlijst van de gemeente en woningbouwcoöperatie WoonFriesland.
Alle mogelijke locaties zijn door hen in beeld gebracht; er zijn hier geen toezeggingen
op gedaan. Er is bovendien een aantal locaties genoemd, die niet (meer) in beeld zijn.
Er zijn diverse vragen over afbakening van verantwoordelijkheden, de regie op dit
onderwerp, en onderzoeken die door de gemeente in gang zijn gezet.
Het college heeft behoefte aan eerst interne afstemming (wat willen we zelf, op korte,
middellange en lange termijn) en vervolgens met de initiatiefnemers. Duidelijk moet
dan namelijk zijn hoe en waarover we met de initiatiefnemers in gesprek gaan.
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Gedeeltelijke kwijtschelding huur zwembad
Advies:

1. Instemmen met het aanvragen van een uitkering via de regeling ‘Specifieke
uitkering zwembaden en ijsbanen;
2. In principe de huur van het zwembad over de periode juli tot en met december
2020 gedeeltelijk kwijt te schelden voor een bedrag van € 14.875 onder
voorbehoud dat de gemeente volledig gecompenseerd wordt door het Rijk .
Mocht het landelijk beschikbare subsidiebudget overschreden worden en
subsidie naar rato verdeeld worden, vindt kwijtschelding van huur eveneens
naar rato plaats;
3. In te stemmen met de bijgevoegde conceptbrief aan Optisport.

Besluit
Conform advies
Toelichting
SPUK-regeling is bedoeld voor tekort in exploitatie van zwembaden en ijsbanen.
Bedrag voor aanvraag is opgehoogd naar ruim €15.000.
Wethouder Hagen gaat navragen wanneer het zwembad open gaat.
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Inloopvoorziening Koningshuis
Advies:

1. In te stemmen met de pilot van het creëren van een inloopvoorziening in het
Koningshuis;
2. De kosten van € 18.000 ten laste brengen van het vierde
coronacompensatiepakket maart 2021 voor
€ 8.000, € 5.000 van het budget 6662156 overige maatschappelijke
gelegenheden en € 5.000 van het budget 6662008 Wmo zorg in natura.

Besluit
Conform advies
Toelichting
Op deze wijze wordt voorzien in een behoefte; de koffieochtend wordt met 4 ochtenden
uitgebreid.
Het college wil deze voorziening graag volledig en structureel financieren vanuit de
WMO. Als dit is uitgezocht, dit terug rapporteren naar het college.
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Jaarverantwoording kinderopvang 2020
Advies:

1. De jaarverantwoording kinderopvang 2020 vast te stellen;
2. De jaarverantwoording 2020 ter kennisgeving aan de raad aan te bieden
middels de memo.

Besluit
Conform advies
Toelichting
Het college is verheugd dat het goed gaat met de kinderopvang. Samenwerking met
SKF loopt nog wel steeds moeizaam.
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Ondertekenen intentieverklaring RES
Advies:

•

Instemmen met de intentieverklaring Samenwerking Energietransitie.

Besluit
Conform advies
Toelichting
Er is een webinar geweest over dit onderwerp. Het college is voorstander van de
intentieverklaring. Onze insteek is meeliften in het proces.
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RES 1.0

Advies:

•
•

Instemmen met de RES 1.0;
Deze voor vaststelling aan te bieden aan de raad

Besluit
Conform advies
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Jaarstukken 2020 en het accountantsrapport 2020
Advies:
-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
Toelichting
Ten opzichte van vorige week, is er nu een goedkeurende verklaring van de
accountant bijgevoegd. Het college is content. Complimenten voor de
beleidsmedewerker financiën.
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Rondvraag
Besluit
Burgemeester van Gent:
- Mevrouw Mia Michels gesproken; aanstaande vrijdag wordt er een bezoek geregeld
voor het college aan het nieuwe Informatiecentrum Het Baken.
- vaccinatie gaat plaats vinden voor 60-minners in de week na pinksteren,
waarschijnlijk woensdag 26 mei.
- online bijeenkomst bijgewoond met Nationaal Park.
- Er komt een gesprek met GRAS over tijdelijke tenten horecapersoneel.
- Bezoek aan nieuwe brandweer, tezamen met Ellen Arends. Voertuigen en materieel
is belangrijk onderwerp; dat moet op orde zijn.
- Terugkoppeling met de boeren over biodiversiteitsproject. Belangrijk om iedereen
aangesloten te houden.
- Arjen Schoemaker gesproken over alternatief vervoersysteem. College wil ook
doorpraten over mogelijkheden voor horeca: electrificatie van bezorg-vervoer.
Wethouder Hagen:
- gesprek met de heer Jan Willem Zwart, Natuurmonumenten, over schelpenpaden. Er
wordt een drietal proefvakken aangelegd, met diverse alternatieven voor schelpen.
Leidend voor Natuurmonumenten is dat er geen schelpen meer uit Natura2000
gebieden worden gebruikt. Onze eigen schelpenpaden zijn recent aangepakt.
- Adviescommissie waterschap: gebiedsproces rondom dijkversterking en
zandsuppletie.
- Bezoek van Stichtingsbestuur De Trochsetters over Schieracademie; Leer-werk
initiatief. Wordt in september gestart met 15 jongeren in horeca. Er is contract gesloten
met Noorderpoort in Groningen; die biedt de opleiding aan, één dag op
Schiermonnikoog, voor de overige dagen zijn op het eiland de werkplekken geregeld.
Onderdak voor de eerste 15 leerlingen is geregeld; voor de tweede tranche van 15

volgend jaar is er nog geen oplossing voor de huisvesting.
- Huisvestingsrapport Ondernemersvereniging in ontvangst genomen. Gaat over
probleem personeelshuisvesting, ingezoomd op Schiermonnikoog. Dit betrekken bij
onze interne bijeenkomst over huisvesting (zie agendapunt 6).
- Ganzen op sportveld. Gesproken met de heer Dam. Wordt maar zeer zelden
geschoten; er worden eerst andere maatregelen genomen, schieten als laatste optie.
- Bezoek aan oude bezoekerscentrum met DBF. DBF gaat er mee aan de slag. Gaat
ook advies uitbrengen over exploitatie.
Wethouder Gerbrands:
- Fries bestuurlijk overleg Krimp. Het onderwerp heeft geen grote raakvlakken met ons
eiland.
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Uitnodigingen / vertegenwoordiging

