Besluitenlijst College B & W vergadering
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Toelichting

1

25-05-2021
9:00 - 12:00
Burgemeesterskamer
I. van Gent

Besluitenlijst B en W vorige vergadering
Advies:
- Vast te stellen.
Besluit
Conform advies

2

Omgevingsaanvraag 2021.0021, veranderen kozijnen, Badweg 67B
Advies:

•

de vergunning te verlenen,

Besluit
Conform advies
Toelichting
Extra (openslaande) ramen zijn nodig ivm ventilatie.
3

Verzoek tot wijziging huisnummering
Advies:

•
•

Verzoek tot wijziging huisnummering te weigeren
Aanvrager te informeren door middel van bijgesloten brief

Besluit
Conform advies
Toelichting
De bouwwerken in de overtuinen zijn genummerd op de Langestreek om de Noord. We
blijven hieraan vast houden, daarom wordt het verzoek afgewezen.
4

Subsidieverlening Sterk uit armoede

Advies:

1. Een eenmalige subsidie van € 142,- te verlenen aan het Expertisecentrum
Sterk uit Armoede als bijdrage in de kosten van een opleidingstraject tot
ervaringsdeskundige.

Besluit
Conform advies
Toelichting
Het college werkt hieraan mee uit solidariteitsoverwegingen; er is twijfel over de
daadwerkelijke aanvulling op hetgeen wij hier al hebben. Het college geeft ter
overweging mee om aan de voedselbank te vragen of er potentiële kandidaten zijn
voor het volgen van de cursus.
5

Asbestverdachte daken
Advies:

1. Kennis te nemen van de opdracht aan Readar om het in 2019 uitgevoerde
onderzoek naar asbestverdachte daken te actualiseren (bijlage 1);
2. Kennis te nemen van het document waarin de werkwijze van Readar staat
beschreven (bijlage 2);
3. Te besluiten Readar opdracht te geven voor uitsluitend de basisopdracht voor
een bedrag van € 600,- (excl. Btw);
4. De opdracht te bevestigen door het meegestuurde bevestigingsformulier
(bijlage 1) ingevuld en ondertekend terug te sturen aan Readar.

Besluit
Conform advies
Toelichting
Het college stelt het op prijs om een inzicht te krijgen welke panden op ons eiland het
betreft. De meerwaarde van dit onderzoek moet vooral blijken uit de vervolgstappen.
6

Samenwerkingsovereenkomst Koningshuis
Advies:

1. In te stemmen met de bijgevoegde samenwerkingsovereenkomst Koningshuis
tussen de gemeente Schiermonnikoog, Stichting Beheer Historisch Erfgoed ’t
Heer en Feer Schiermonnikoog en Schilderclub De Kwast;
2. De jaarlijkse huur van € 7.000 ten laste brengen van de post 6662156 Overige
maatschappelijke aangelegenheden.

Besluit
Conform advies
Toelichting

Burgemeester neemt niet deel aan de beraadslagingen, aangezien haar partner
onderdeel uitmaakt van het bestuur van ’t Heer en Feer.
Samenwerkingsovereenkomst volgt op de huurovereenkomst. Het gaat om de
samenwerking met en tussen de drie gebruikers. Het ondertekenen van de
samenwerkingsovereenkomst op 31 mei 2021 gaat door; we zijn trots op het behaalde
resultaat.
7

Tijdelijke huisvesting in Oude Bezoekerscentrum (stukken volgen nog)
Besluit
Conform advies.
Toelichting
Het college wil voor het vervolg dat er definitieve personeelshuisvesting in het gebouw
kan gaan plaats vinden. Dat betekent dat er te zijner tijd, na de verbouw ook een
hogere prijs gevraagd zal gaan worden. Dan uiteraard als huurprijs, nu wordt een
gebruiksvergoeding gevraagd. Er moet niet uitgesloten worden dat tijdens de
definitieve verbouw de huidige appartementen tijdelijk weer vrij moeten komen.

8

Rondvraag
Besluit
Burgemeester van Gent:
- Ondermijningsconferentie bijgewoond. Er komt hiervan een rapportage.
- Digitaal contact met 100 jarige.
- Bijeenkomst over pilot walviskadaver. Er is nog een aantal onduidelijkheden. Die
moeten we eerst goed in beeld hebben, alvorens er een advies ter besluitvorming aan
het college kan worden voorgelegd. Wordt voorbereid vanuit Programma de Rijke
Wadden. Bevolking en gemeenteraad moeten er ook bij worden betrokken.
- Er is een mast geplaatst op eerste pinksterdag, als ludieke actie in verband met het
niet-doorgaan van Kallemooi.
Wethouder Hagen:
- overleg met ‘de paardenmeisjes’ Renske en Yinthe over hindernisbaan voor paarden,
inclusief Jan Willem Zwart. Er is een potentiële locatie in zicht. Aandachtspunt is nog
wel de veiligheidsvoorzieningen; wellicht dat stal Florida hierin wat kan betekenen. Er
moet ook gekeken worden of het initiatief past binnen het bestemmingsplan.
- overleg met Circulair Terreinbeheer over het omzetten van groenafval naar voortgezet
gebruik.

10

Uitnodigingen / vertegenwoordiging
Uitnodiging:
- Afscheid burgemeester Roel Sluiter (gemeente Harlingen), 28 mei (zie map met
collegestukken)
Besluit
Het college verzoekt om een bloemetje op zijn huisadres te laten bezorgen.

