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01-06-2021
9:00 - 12:00
Burgemeesterskamer
I. van Gent

Besluitenlijst B en W vorige vergadering
Advies:
- Vast te stellen.
Besluit
Conform advies, met één aanvulling bij de rondvraag.
Toelichting
Het volgende aan de rondvraag toe voegen:
- Naar aanleiding van de tweede ronde vaccineren op 26 mei en het
gegeven dat er een actie is gestart voor vaccineren in arme landen (Giro
555): Op basis van inwonertal gaan we een bedrag over maken, 1 euro
per inwoner, 930 euro.
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Nota Financieel kader 2022-2025
Advies:
-de Notitie Financieel Kader 2022-2025 als uitgangspunt te hanteren voor de opstelling
van de begroting 2022;
-de Notitie Financieel Kader 2022-2025 ter goedkeuring aan de raad voor te leggen.
Besluit
Conform advies
Toelichting
Complimenten voor de opstellers van de NFK; het leest erg prettig en is mooi
overzichtelijk.
De NFK is sober, weinig nieuw beleid, wat logisch is gelet op het gegeven dat het
college het laatste jaar ingaat en er al veel is bereikt en in gang gezet.
p.2 aan de opsomming ook het ouderenbeleid en kunst en cultuur toevoegen.
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Zienswijze Gaswinning
Besluit
Conform advies
Toelichting

Naar aanleiding van:
- complimenten voor de beleidsmedewerker Natuur en Milieu ca. Het college is onder
de indruk van de kwaliteit van de zienswijze.
- de zienswijze kan op deze wijze uit.
- het college vindt het prima als de zienswijze wordt ‘verspreid’ onder andere
stakeholders (zoals WNF, Waddenvereniging, Natuurmonumenten, provincie) , pers et
cetera.
- het college is geschrokken van de rommel die er vrij komt bij de werkzaamheden.
- Nagegaan wordt nog of en hoe kritisch Duitsland is. Afstemming loopt via de
Waddenvereniging. De wetgeving is daar overigens ook strenger.
- ONE-Dyas wordt aangesproken op morele plicht, binnenkort ook in afspraak met de
burgemeester.
- De Shell-uitspraak is natuurlijk ook een verdere ondersteuning van ons standpunt.
- N.a.v.: Net op Zee: op 10 juni komt er een gezamenlijke brief van de gemeente en
provincie.
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Standplaatsvergunning Pluktuin
Advies:
Standplaatsvergunning te verlenen.
Besluit
Conform advies
Toelichting
Het college is blij met dit plaatselijk initiatief.
Zo spoedig mogelijk brief uit en zo mogelijk al aanstaande zaterdag starten.
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Maaibeheer
Advies:

1. In te stemmen met het voorstel om gefaseerd maaibeheer in te voeren bij
diverse vooraf aangemerkte bermen en grasvelden.
2. Nieuwe bermen of gebieden daar waar mogelijk in te zaaien met een
bloemenmengsel.
3. Een aantal medewerkers van de buitendienst te laten voorlichten door
ervaringsdeskundigen van buurtgemeenten (collega medewerkers
buitendienst)
4. Een aantal medewerkers scholing aan te bieden op het gebied van gefaseerd
beheer.

Besluit
Conform advies
Toelichting
Dit onderwerp past in het nieuwe beleid ‘biodiversiteit’.
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Rondvraag
Besluit
Burgemeester van Gent:
- Samenwerking binnen de Wadden zou weer verder geïntensiveerd kunnen worden.
Voorbeelden: fietspaden, omgevingswet, duurzaamheid.

- Lantaarnpalen staan niet allemaal nog recht en zijn vies. Wethouder Hagen neemt dit
mee in overleg met buitendienst.
- 83,5% opkomst bij vaccinatie van de 60-minners. Is erg goed, de organisatie verliep
erg goed, in goede sfeer.
- “Schildersbus” op strand is onderdeel van vandalisme geweest. Volgens initiator zijn
er oude afspraken om in de toekomst in plaats van de bus een hokje neer te zetten; dit
moet worden uitgezocht. Hierbij de ontwikkelingen op en over het activiteitenstrand bij
betrekken.
- Fairtrade werkgroep heeft subsidie gekregen van WPD voor watertappunten.
Bekeken wordt waar deze geplaatst kunnen worden. Verder wordt gekeken voor
kastjes met kleine artikelen, zoals peper en zout. 1 januari 2023 wordt statiegeld
geheven op blik. Dit kan niet eerder (logistiek).
- MAPS-vergadering. Er zijn nog niet veel activiteiten.
- Op alle vergunningen voor evenementen zit voorlopig nog steeds een
Coronadisclaimer.
- Bijeenkomst warmtetransitie voor raadsleden. Was een interessante bijeenkomst.
Tezamen met Terschelling en Vlieland.
Wethouder Hagen:
- Omgevingswet; ingangsdatum is uitgesteld tot 1-7-2022. Er is een ambtelijke
werkgroep van de Wadden.
- Intern overleg over energie-inkoop. Voor 16 van de 18 gemeenten vindt dit
gezamenlijk plaats. Er wordt gepoogd om dit meer duurzaam en met (lokale) groene
initiatieven te doen. Niet alleen kijken naar de prijs. Er komt binnenkort hierover een
advies.
- FUMO controleert strak op alles wat met grondverplaatsingen heeft te maken. Meer
dan 1 m3 verplaatsing is vergunningplichtig. Dit ondanks de bodemkaart die door ons
is vastgesteld.
- Ondertekening samenwerkings- en huurovereenkomst Koningshuis met ’t Heer en
Feer, Ouderenwerk, Thuiszorg, De Kwast. Goede bijeenkomst.
- Bezoek aan Bibliotheek en Dorpshuis met het college.
Wethouder Gerbrands:
- Volgende week overleg in Lauwersoog met onder meer Jeroen Bos, projectleider
Werelderfgoedcentrum (WEC). Er gaat over enige tijd ook een werkbezoek plaats
vinden aan het Baken, om te ondersteunen en aan te vullen.
- Woning toewijzing Tjebbeglop 5 heeft plaats gevonden. Binnenkort komen er nog een
paar woningen.
- Gesprek met afvaardiging van de buschauffeurs. Zij zien geen enkele reden om de
routering te wijzigen. Bagagevervoer is ook besproken. De afspraken moeten uiteraard
worden gemaakt met de regio teamleider, dan wel -directeur.
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Uitnodigingen / vertegenwoordiging
- Uitnodiging WEC voor bestuur

