Besluitenlijst College B & W vergadering
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Toelichting
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04-05-2021
9:00 - 12:00
Burgemeesterskamer
I. van Gent

Besluitenlijst B en W vorige vergadering
Advies:
- Vast te stellen.
Besluit
Conform advies
Toelichting
Tekstueel:
- “Breiclub” moet worden gelezen als: “Breiclub en de koffieochtend”.
Naar aanleiding van:
Agendapunt 3. Deze week kan de brief naar ondernemers over toiletvoorziening toch al
uit. De vergoeding doen we niet, naar aanleiding van enkele gesprekken met
ondernemers.
Agendapunt 4. Werkzaamheden veerdam: fietspaadje en voorzieningen voor het
afzetten van de weg worden mee genomen. Getracht wordt alles nog voor de
zomervakantie uit te voeren; het is onzeker of dat gaat lukken, anders zsm daarna.
Agendapunt 7. Het is nog niet bekend wanneer zwembad open gaat.
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Aandeelhouderschap Stedin
Advies:
Statutenwijziging en uitgifte aandelen

1. In te stemmen met de Statutenwijziging en de wijziging van het
aandeelhoudersconvenant geagendeerd op de AvA van Stedin van 25 juni
2021.
2. In te stemmen met het besluit tot uitgifte van cumulatief preferente aandelen
voor maximaal € 200 mln., geagendeerd op de AvA van Stedin van 25 juni
2021.
Investering in cumulatief preferente aandelen
3. Onder de voorwaarde van instemming door de gemeenteraad in te stemmen
met de investering in cumulatief preferente aandelen van Stedin, voor een
bedrag van € 131.400.
a. in te stemmen met de ondertekening door deze gemeente van de
investeringsovereenkomst en de intekenbrief,
b. in te stemmen met het verlenen van een volmacht aan medewerkers van
Loyens & Loeff N.V om de Verkrijger te vertegenwoordigen met betrekking tot:
- het ondertekenen van de notariële akte van uitgifte van cumulatief preferente
aandelen op naam in het kapitaal van Stedin Holding N.V. aan, onder andere,

de Verkrijger conform de aan deze volmacht als bijlage gehechte intekenbrief;
en
- het doen van al dat door de Gevolmachtigde(n) als noodzakelijk geacht wordt
met als doel het bewerkstelligen van de transactie(s) beoogd door deze
volmacht.
Raadsvoorstel
4. In te stemmen met het concept raadsvoorstel.
5. In te stemmen met de verzending als bijlage bij het raadsvoorstel van:
a. de aanbiedingsbrief van de aandeelhouderscommissie,
b. de brief van Stedin met het voorstel voor uitgifte van de preferente aandelen,
c. de presentatie van Stedin met het voorstel in beknopte vorm.
Geheimhouding
6. Geheimhouding op te leggen met betrekking tot
a. het rapport lange termijn financiering Stedin,
b. de samenvattingen van de rapporten van de AHC-adviseurs Rothschild &
Co en Capitium als bijlagen bij het raadsvoorstel op grond van het bepaalde in
artikel 55, eerste lid Gemeentewet in samenhang met artikel 10, eerste lid, sub
c en tweede lid sub b Wet openbaarheid van bestuur en de gemeenteraad te
verzoeken deze geheimhouding in zijn eerstvolgende vergadering te
bekrachtigen (overeenkomstig artikel 25 lid 3 Gemeentewet).

Besluit
Conform advies
Toelichting
Naar aanleiding van:
Het college zou wel graag een keer met Stedin in gesprek willen over het gasnet en
onze verduurzamingsopgave.
In mei opiniërend naar de raad, in juni besluitvormend. Dit is nodig voor 25 juni.
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Huisvestingsvergunning
Advies:

•
•

Aanvrager in principe geen huisvestingsvergunning te verlenen
Aanvrager te informeren door middel van bijgesloten brief

Besluit
Conform advies
Toelichting
Het college snapt dat we het zo moeten besluiten, maar vindt het zuur dat er als gevolg
van de scheef getrokken woningmarkt er voor dit soort situaties geen mogelijkheden
zijn, ook niet voor ex (geboren) eilanders.
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Onderzoek personeel en huisvesting Schiermonnikoog
Advies:

1. Kennis te nemen van de eindrapportage ‘Personeel en huisvesting
Schiermonnikoog’ en de uitwerking hiervan mee te nemen in het Programma
Wadden;

2. Het rapport ter kennisgeving door te sturen naar de gemeenteraad.

Besluit
Conform advies
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Oplossing tijdelijke bestuur SWS Yn de mande en stichten nieuwe basisschool
Advies:

1. Akkoord te gaan met de invulling van de tijdelijke oplossing voor het
bestuursprobleem van SWS Yn de mande;
2. De gemeenteraad middels bijgevoegd raadsvoorstel- en besluit om instemming
vragen.

Besluit
Conform advies
Toelichting
Naar aanleiding van:
Het voorstel is met het ministerie afgestemd. Het is de tijdelijke constructie die
voorsorteert op de definitieve situatie per 1 augustus 2023. Portefeuillehouder
bespreekt een en ander voor met de onderwijs woordvoerders van de
gemeenteraadsfracties.
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Consultatie actualisatie suppletieprogramma 2020-2023
Advies:
- te reageren op de consultatie actualisatie suppletieprogramma 2020-2023 en daarbij:
- in te stemmen met het gegeven om beslissing over een zandsuppletie met nog een
jaar uit te stellen en dit jaar te gebruiken om, samen met het eiland, te kijken naar een
lange termijnoplossing
- bijgaande conceptbrief voor 7 mei te versturen.
Besluit
Conform advies
Toelichting
Naar aanleiding van:
Het college hecht veel waarde aan overleg met betrokken ondernemers, naast
suppletie deskundigen en natuurorganisaties, bij het formuleren van een standpunt
voor de nabije toekomst.

7

Besluiten op handhavingsverzoek
Advies:

1. Kennis te nemen van het handhavingsverzoek dat op 1 februari 2021 is
ingediend;
2. Kennis te nemen van de rapportage van de toezichthouder;
3. Kennis te nemen van de zienswijze van de eigenaar van de gronden/woning
waartegen het handhavingsverzoek is gericht;
4. Te besluiten om:
a. handhavend op te treden tegen het bouwwerk dat zonder

omgevingsvergunning is gebouwd door een last onder dwangsom op te leggen
die ervoor moet zorgen dat het bouwwerk wordt verwijderd en verwijderd blijft;
b. het verzoek om handhavend op te treden tegen het gestelde sporadische
gebruik van de woning af te wijzen;
c. de bijgevoegde besluiten te verzenden.

Besluit
Conform advies
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Bestemmingsplan Woningbouwlocatie oost
Advies:

1. Kennis te nemen van de ingediende zienswijzen met betrekking tot het
(ontwerp) bestemmingsplan Schiermonnikoog - Woningbouwlocatie Oost en
deze voor kennisgeving aan te nemen.
2. Het (ontwerp) bestemmingsplan Schiermonnikoog Woningbouwlocatie Oost
vast te stellen;
3. Geen exploitatieplan op grond van artikel 6.2 van de Wet ruimtelijke ordening
vast te stellen;
4. Het beeldkwaliteitsplan voor de Woningbouwlocatie Oost vast te stellen.

Besluit
Conform advies
Toelichting
De stikstofvergunning (Wnb-vergunning) is nog niet definitief; het is een ontwerp dat
gepubliceerd is.
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Lentenota 2021
Advies:

1. De lentenota 2021 goed te keuren;
2. De lentenota incl. resultaatsbestemming van € 172.113 nadeel aan de raad ter
goedkeuring voor te
leggen;
3. De raad voor te stellen om middels het vaststellen van 17e begrotingswijziging
de financiële effecten te verwerken in de begroting.
4. Het structurele nadeel te verwerken in de Notitie Financieel Kader 2022-2025.

Besluit
Conform advies
Toelichting
Naar aanleiding van:
We zijn uitgegaan van uitgaven over de eerste drie maanden. Drie onderdelen
(personeel, toeristenbelasting en niet kunnen invorderen van rekeningen vanwege
COVID) springen er uit. Er wordt in de tekst een doorkijkje gegeven naar de naaste
toekomst.
Aandacht wordt gevraagd voor het imago van toeristenbelasting; het zijn niet de
eilander ondernemers, maar de gasten die dit betalen. Uit de opbrengsten wordt veel

gedaan op het vlak van beheer en onderhoud aan het eiland (in de meest ruime zin
van het woord). Tegelijkertijd moeten we ook kijken of we meer structurele inkomsten
kunnen genereren. Er is hierover al een advies in voorbereiding. Daarin wordt
bijvoorbeeld ook aandacht besteed aan tarief differentiatie, het forfaitaire systeem en
de Wadden Visit Card.
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Rondvraag
Besluit
Burgemeester van Gent:
- Vandaag om 17.00 uur komt de Commissaris van de Koning ivm de 4 mei-viering. Het
college zal hem tot ca 17.30 informeel ontvangen.
Bij de film opnames van de stolpersteinen heeft burgemeester van Gent de toezegging
gedaan dat er gekeken gaat worden of er bij de betreffende panden een kleine
toelichting / bordje gegeven kan worden. Hierover graag een kort advies.
- Gesprek met mevrouw Esther Hagen over afstudeerproject Alfacollege /
praktijkexamens. We gaan kijken of dit mogelijk gemaakt kan worden (week 17-21
mei).
- Ode aan Schiermonnikoog bijgewoond.
- Duurzaamheid: onze medewerker vraagt het zogenaamde fonds Wonen
Westerkwartier op. Daarvan wordt bekeken of dit ook voor ons iets zou kunnen zijn.
- Charettes zijn goed verlopen. Vervolg komt hierop. Een zogenaamde raads-charrette
wordt door de portefeuillehouder gewenst.
Wethouder Hagen
- Breed strandoverleg is geweest. Tezamen met medewerker
evenementenvergunningen wordt gekeken naar wensen en mogelijkheden bij de
surfclub en andere ontwikkelingen. Er wordt hierover een notitie voorbereid. Hierover
wil het college graag deze zomer van gedachten wisselen.
- Breed bestuurlijk overleg financiën VFG. De grotere Friese gemeenten zitten in zwaar
weer in relatie tot de begroting van 2022. Er zitten bij hen grote bezuinigingsrondes aan
te komen.
- Voorstel over herstel biodiversiteit wordt ambtelijk voorbereid. Groenbeheer, boeren,
natuur, exotendiscussie, etcetera. De onderwerpen lopen door alle portefeuilles heen.
Het college wil te zijner tijd hier een thema-bijeenkomst aan wijden.
Wethouder Gerbrands
- werkbezoek VNN (verslavingszorg Noord-Nederland). Doen een rondje langs alle
gemeenten. Er is bij ons relatief veel problematiek. Samenwerking met maatschappelijk
werk en onze coördinator zorg en welzijn loopt erg goed.
- presentatie duurzaam horecatransport door Arjen Schoemaker. Goede presentatie.
Naar aanleiding hiervan: milieuzonering is een nadrukkelijke wens van het college;
verzoekt om hierover een advies voorgelegd te krijgen.
- werkbezoek met college aan het Baken. Ziet er schitterend uit.

