Besluitenlijst College B & W vergadering
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Toelichting

1

08-06-2021
9:00 - 12:00
Burgemeesterskamer
I. van Gent

Besluitenlijst B en W vorige vergadering
Advies:
- Vast te stellen.
Besluit
Conform advies
Toelichting
Tekstueel:
p.5 Jeroen Bos moet zijn Arjen Bosch.
Naar aanleiding van:
- Natuur en milieuorganisaties hebben zeer omvangrijke zienswijze ingediend tegen
gasboringen. Directeur ONE-Dyas is door burgemeester gevraagd om een reactie op
onze eigen zienswijze, alvorens het gesprek met hem gaat plaats vinden.
- Zaterdag was de eerste marktdag van de pluktuin.
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Omgevingsaanvraag 2021.0024, schutting en beplanting, Langestreek 70
Advies:

•

Aanvraag buiten verdere behandeling stellen,

Besluit
Conform advies
Toelichting
De gegevens die benodigd zijn voor de aanvraag zijn niet compleet. Ook niet na
herhaalde verzoeken hiertoe. Er kan dus geen verdere behandeling plaats vinden.
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Omgevingsaanvraag 2021.0032, wijziging op vergunning verbouw rec.woning
Rijspolder 70
Advies:

•

de vergunning te verlenen,

Besluit
Conform advies
Toelichting
De wijziging heeft betrekking op het deels uitvoeren in een andere materiaalsoort (hout
in plaats van kunststof).
College is in het algemeen blij met de investeringen op het recreatiepark, waardoor de
woningen meer up-to-date worden.
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Eindafrekening project 'WaddenWonen-coöperatief bouwen'
Advies:

1. Kennis te nemen van de eindrapportage en de cofinanciering voor het project
‘WaddenWonen-coöperatief bouwen’ vast te stellen op € 7.000;
2. Het resterende bedrag van € 2.100,- overmaken aan de Stuurgroep
WaddenWonen;
3. Stuurgroep WaddenWonen op de hoogte stellen van het besluit middels
bijgevoegde conceptbrief.

Besluit
Conform advies
Toelichting
Het college wil graag met WaddenWonen in gesprek. Ten eerste over de resultaten
van het eindrapport. Bovendien over de Dorps Ontwikkeling Maatschappij, waarmee de
initiatiefnemers de volgende stap willen zetten. Het college wil in elk geval duidelijk
maken dat de regie op de ontwikkelingen en de keuze van de locaties die daarvoor in
aanmerking komen, bij de gemeente moet blijven.
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Rondvraag
Besluit
Burgemeester van Gent:
- SJain gesproken over plannen voor gewenste activiteiten in oude bezoekerscentrum.
Eiland gerelateerde kunst expositie en verkoop. Wordt verder opgenomen met
betrokken beleidsmedewerker cultuur.
- Omgevingsberaad is bijeen geweest. Gaswinning bij Schiermonnikoog en de kabel
door Schiermonnikoog zijn prominent in beeld, ook bij de voorzitter.
- Gedeputeerde Poepjes en burgemeester schrijven een gezamenlijke brief over
cumulatie van de activiteiten in het waddengebied.
Wethouder Hagen:
- fietsclub Steenderen heeft contact gezocht om eind augustus hun fietsclub te
ontvangen.
- Meicirculaire: laat voor ons een aantal financiële plussen zien. Zowel voor 2021, als
de volgende jaren. Deels geoormerkt geld (bijvoorbeeld jeugdzorg), deels vrij te
besteden.
Wethouder Gerbrands:
- Algemene vergadering Aandeelhouders KabelNoord. KabelNoord stelt de
(basis)pakketten samen. Zij mag / kan geen maatwerk leveren op meer of minder
vermogende mensen; geen inkomenspolitiek. Als er op dat punt iets gedaan zou
moeten worden, zou dit door de gemeenten opgepakt moeten worden.
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Uitnodigingen / vertegenwoordiging
- uitnodiging informatiebijeenkomst Friese Projectenmachine (16 juni 2021, digitaal)
Besluit
Gaat met name over economische ontwikkelingen. Gedeputeerde Sander de Rouwe
voorstellen om dit op te pakken, met de gezamenlijke Waddeneilanden. DR
aanstaande donderdag: gemeentesecretaris gaat dit inbrengen.

