Besluitenlijst College B & W vergadering
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter

1

29-06-2021
9:00 - 12:00
Burgemeesterskamer
I. van Gent

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

Conform advies
Toelichting:

p.1. punt 2: Het college wil de bepaling dat het niet besteedde deel van het geld
geretourneerd moet worden, niet opnemen in de brief. De administratieve rompslomp
die dit met zich mee brengt weegt niet op tegen de hoogte van het bedrag.
p. 2, rondvraag. Blauwe bakken op het strand. Er wordt nog nagegaan wie de
afvalinzameling betaalt.
Rondvraag, Vaccinatie op 30 juni: er wordt een kleine attentie gegeven aan allen die
hieraan hebben meegewerkt.
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Omgevingsaanvraag 2021.0033, erfafscheiding, Langestreek om de Noord 16
Advies:

•

de vergunning te verlenen

Besluit:

Conform advies
Toelichting:

De verlengde beslistermijn kan er uit, omdat het vandaag inhoudelijk is behandeld.
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Omgevingsaanvraag 2021.0034, Langestreek om de Noord 16, aanbrengen
beplanting en verharding
Advies:

•

de vergunning te weigeren

Besluit:

Conform advies
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Meicirculaire 2021
Advies:

1. De effecten van de meicirculaire 2021 voor kennisgeving aan te nemen;
2. De raad voor te stellen de ontvangen gelden 2021 ad € 13.000 aanpak
problematiek jeugdzorgt beschikbaar te stellen aan diverse kostenbudgetten
3. De raad voor te stellen een nieuwe reserve Wet Open Overheid in te stellen
4. De raad voor te stellen de ontvangen gelden 2022-2024 voor Wet Open
Overheid toe te voegen aan de Reserve Open Overheid
5. De raad voor te stellen het overgebleven resultaat 2021-2024 inclusief
reserveringen toe te voegen aan het begrotingsresultaat in het betreffende
jaar.
6. De raad voor te stellen het ontvangen bedrag ad € 74.000 in 2022 voor
afspraken rijk en gemeenten over extra compensatie jeugdzorg toe te voegen
aan het begrotingsresultaat in het betreffende jaar.
7. De raad voor te stellen om middels het vaststellen de 23e begrotingswijziging
2021 de financiële effecten te verwerken in de begroting 2021. En de financiĕle
mutaties 2022-2024 mee te nemen bij de begroting 2022-2025.

Besluit:

Conform advies
Toelichting:

Er is uiteraard een relatie met de omvang van de reserves en dan met name met de
Eneco-reserve. Bij de begrotingsbesprekingen zal helder moeten worden waarvoor de
Enecoreserve wordt benut. En of er nog investeringen mogelijk en gewenst zijn.
Er zijn relatief veel middelen beschikbaar voor de WOO. Hiervoor zullen te zijner tijd
voorstellen worden gedaan.
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Wijzigen Beleidsregels i.v.m. de verlenging van de Tijdelijke ondersteuning
noodzakelijke kosten (TONK)
Advies:

1. In te stemmen met de gewijzigde Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning
noodzakelijke kosten gemeente Schiermonnikoog;
2. Inwoners met een Tozo-uitkering te informeren middels bijgaande brief;
3. De beleidsregels ter kennisgeving aan de gemeenteraad te sturen.

Besluit:

Conform advies
Toelichting:

Het gaat om de beleidsregels TONK 3. Het college constateert dat er op
Schiermonnikoog weinig aanvragen op de regeling TONK 2 zijn gedaan en de enkele
die wel is gedaan, is afgewezen.
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Startnotitie Strandnota
Advies:
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1. Kennis te nemen van de startnotitie Strandnota;
2. Een standpunt innemen over de reikwijdte van de op te stellen Strandnota.

Besluit:

Conform advies
Toelichting:

Het college wil graag aangeven wat we met het strand willen. De vraag is: Hoe breed
willen we dit oppakken.
Het college zou het in eerste instantie willen beperken tot het activiteitenstrand,
grofweg van paal 3 (vanaf de schilder-bus) tot en met paal 5. Zodat er voor het seizoen
2022 een overwogen besluit kan worden genomen over diverse aanvragen die er al
liggen, dan wel komen. Uiteraard liggen er linken naar de andere onderwerpen. Die wel
in beeld brengen, maar (in eerste instantie) niet verder uitwerken.
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Voortgangsrapportage WoonFriesland
Advies:

•
•

Kennis te nemen van de voortgangsrapportage 2020 van WoonFriesland.
De voortgangsrapportage ter kennisgeving aan de raad te sturen.

Besluit:

Conform advies
Toelichting:

Er zijn diverse punten waarover het college met WoonFriesland wil spreken. We gaan
deze punten verzamelen, zodat ze ingebracht kunnen worden in het (uitgestelde)
gesprek met de directie van WoonFriesland.
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Begroting 2022 Mobiliteitsbureau Noardeast-Fryslân
Advies:

1. De memo over het jaarplan en de begroting 2022 voor kennisgeving aan te
nemen;
2. Het begrotingsvoordeel voor 2021 van € 202 incidenteel te verwerken in de
herfstnota 2021;
3. Het begrotingsnadeel voor 2022 van € 4.768 structureel te verwerken in de
begroting 2022.

Besluit:

Aanhouden.
Toelichting:

Er is een aantal inhoudelijke vragen, wethouder bespreekt dit intern, het advies komt
later terug.
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Bruikleenovereenkomst stichting Lytje Willem
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Advies:
Kennis te nemen van de bruikleenovereenkomst tussen de gemeente
Schiermonnikoog en stichting Lytje Willem en bij goedkeuring deze overeenkomst te
ondertekenen samen met de stichting.
Besluit:

Aanhouden
Toelichting:

Er zijn nog wat vragen over de veiligheid. Het advies daarmee graag aanvullen en dan
volgende week terug naar het college.
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Rondvraag
Besluit:

Burgemeester van Gent:
- Gedeputeerde Staten ondertekenen vandaag een gezamenlijke brief over
cumulatieve effecten van de voornemens die het ministerie wil toestaan (gasboringen,
windmolenparken met bijbehorende aanlandingen en zoutwinning).
- Hedenmiddag is er een gesprek met de CEO van ONE-Dyas.
- D66 (Tjeerd de Jong) heeft het onderwerp ‘gaswinning’ ca op de agenda gezet van de
Kamercommissie.
- Golfclub komt deze zomer weer naar het eiland om te golven op het strand. Wij geven
daarvoor toestemming.
- Midwinterfestival wordt weer georganiseerd. Burgemeester heeft voor één dag de
raadzaal ter beschikking gesteld voor een voorstelling, 28 december 2021. Daarnaast
werken we mee aan exposities (SJain en anderen).
Wethouder Hagen:
- overleg met Circulair Friesland over circulair inkopen. Gemeenten worden enthousiast
gemaakt om hierin meer te doen. Binnen onze organisatie zou een centraal
aanspreekpunt op dit punt gewenst zijn.
- AB Waddeneilanden. De deelnemers hebben hierover geen goed gevoel over
gehouden. Ondanks dat er gewerkt wordt aan het Waddenprogramma, wordt
sprankeling en worden initiatieven gemist.
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