Besluitenlijst College B & W vergadering
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Toelichting

1

15-06-2021
9:00 - 12:00
Burgemeesterskamer
I. van Gent

Besluitenlijst B en W vorige vergadering
Advies:
- Vast te stellen.
Besluit
Conform advies
Toelichting
Tekstueel:
Agendapunt 3. Erik Gerbrands i.p.v. Johan Hagen neemt deel aan het gesprek met de
VVE de Monnik

2

Bespreken Waddenwonen
Advies:

1. Bespreken en standpunt innemen rondom Waddenwonen.

Besluit
Er is gebrainstormd over dit onderwerp. De beleidsmedewerker die totstandkoming van
het rapport heeft begeleid is aanwezig bij dit onderwerp. We proberen volgende week
een overleg met Waddenwonen te organiseren, los van de reguliere
collegevergadering.
3

Handhavingsbesluit
Advies:

1. Kennis te nemen van het handhavingsverzoek (bijlage 1);
2. Kennis te nemen van de rapportage van de toezichthouder (bijlage 2)
3. Te besluiten het handhavingsverzoek af te wijzen omdat niet is geconstateerd
dat een wettelijk voorschrift wordt overtreden en dit besluit te motiveren zoals
verwoord in de bijgevoegde brief (bijlage 3).

Besluit
Conform advies

4

Omgevingsaanvraag 2021.0026, vrijwilligersverblijven, Knuppeldam 4 A en B
Advies:

•
•
•

de vergunning te verlenen,
Af te wijken van het bestemmingsplan ( kruimelgeval)
voorwaarde te verbinden omtrent uitgestelde gegevens verstrekking

Besluit
Conform advies
5

Omgevingsaanvraag 2021.0029, dakkapel, Sinteblom 8
Advies:

•

de vergunning te verlenen

Besluit
Conform advies
6

Langestreek 66 Zonnewering
Besluit
Conform advies
Toelichting
Het college wil niet afwijken van het advies van Hus en Hiem.

7

Richtlijn tijdelijk gebruik Oude Bezoekerscentrum
Advies:

1. In te stemmen met de richtlijn voor tijdelijk gebruik van het Oude
Bezoekerscentrum.

Besluit
Conform advies, met een enkele aanvulling.
Toelichting
Activiteiten overdag: het tijdstip van 18.00 uur is een richtlijn; bij stille activiteiten moet
dit langer kunnen. Deze nota staat los van de zogenaamde anti-kraak.
8

Aanwijzing toezichthouder Wet publieke gezondheid
Besluit
Conform advies

Toelichting
Is besproken in VRF. Het is een formaliteit.
9

Rondvraag
Besluit
Wethouder Hagen:
- Overleg met de surfclub. Aangekondigd dat er een breed opgezette aanpak komt,
waarbij alle exploitanten worden betrokken. Beleidsmedewerker Recreatie komt
hiervoor overigens met een plan van aanpak.
- Veerdam asfalteren: aanbesteding is afgerond. Start 7 juli.

11

Uitnodigingen / vertegenwoordiging

