Besluitenlijst College B & W vergadering
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter

1

06-07-2021
9:00 - 12:00
Burgemeesterskamer
I. van Gent

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

Conform advies
2

Omgevingsaanvraag 2021.0027, erfafscheiding, Langestreek om de Noord 15
Advies:



De aanvraag buiten (verdere) behandeling te laten.

Besluit:

Conform advies
3

Omgevingsaanvraag 2021.0030, verbouw recreatiewoning, Klein Zwitserland 49
Advies:



Verlengen beslistermijn

Besluit:

Conform advies
4

Omgevingsaanvraag 2021.0020, uitbreiden recreatiewoning, Rijspolder 73
Advies:





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

Besluit:

Conform advies
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6

Nieuwe achtervangovereenkomst WSW
Advies:

1. In te stemmen met de achtervangovereenkomst met Stichting Waarborgfonds
Sociale Woningbouw (WSW);
2. De nog nader uit te werken wijzigingsovereenkomst met WSW aan te gaan,
mits deze overeenkomt met de in het voorstel beschreven inhoud.

Besluit:

Conform advies
Toelichting:

De constructie dat een woningbouwstichting één gemeente kon aanwijzen om garant te
staan vanuit het waarborgfonds, wordt recht gezet.
7

Vervolgstappen Waddenwonen
Advies:

1. Kennis te nemen van het korte verslag van het gesprek met WaddenWonen;
2. Een DorpsOntwikkelMaatschappij op te richten en in te stemmen met het
toekennen van € 12.500 aan cofinanciering;
3. Deze kosten ten laste brengen van de post cofinanciering 2021.

Besluit:

Conform advies
Toelichting:

De DOM zorgt voor een verbinding tussen de bevolking en de gemeente, waarbij ook
de provincie, door middel van een verbinder aanhaakt. De DOM kan breder worden
gezien; in eerste instantie gaat het om Waddenwonen. Dit is een tussenstap in de
richting van een eventuele uitwerking van één of meerdere locaties door
Waddenwonen.
Het college hecht er wel aan dat de DOM breder wordt georiënteerd dan alleen
WaddenWonen, bijvoorbeeld ook initiatieven als Schieracademy,
personeelshuisvesting horeca, et cetera.
8

Rondvraag
Besluit:

Burgemeester van Gent:
- Gesprek met drietal mensen van ONE-Dyas. Tezamen met twee ambtelijke
ondersteuners. Gewezen op de inhoud van ons bezwaarschrift. Moeizaam gesprek in
de zin dat de meningen en vertrekpunten nogal uit elkaar liggen. Vervolgens is hierover
een persbericht uit gegaan. Ook is een brief uitgegaan over de cumulatieve effecten,
tezamen met de kabel en zoutwinning.
- Politie controleert op personen die overlast veroorzaken. Een en ander wordt goed
uitgevoerd, met inachtneming van de rechten die ook deze personen hebben.
Overigens doet de horeca het erg goed. Bij de controles wordt ook dat opgemerkt en
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kenbaar gemaakt.
- Er wordt ook regelmatig blowende jeugd geconstateerd bij school en kinderboerderij.
Gesprekken vinden plaats. Ook jongerenwerker heeft daarin een rol.
Wethouder Hagen:
- presentatie DBF over plannen oude energiecentrale / bezoekerscentrum bijgewoond.
Wethouder is aangenaam verrast. Er komt hierover nog een voorstel naar het college.
- Willem Horsman / oude reddingsboot bezichtigd. Tezamen met raad was het college
hiervoor uitgenodigd. Binnenkort wordt het voor het publiek ook open gesteld. Het
gebruik van de ruimte moet worden vastgelegd / geprofessionaliseerd
(gebruikersovereenkomst / subsidierelatie). Erg mooi initiatief, van ondertussen ca 15
mensen. Wethouder Hagen heeft een paar foto’s gemaakt; tezamen met een kort
tekstje verslag van het bezoek doen in Nieuwsbrief.
Wethouder Gerbrands:
- Gesprek over de WEC; verkeers- en parkeerproblematiek is nadrukkelijk besproken.
Het positieve in dit gesprek was dat dit onderwerp goed is geland bij de
vertegenwoordigers van het WEC.
- Borden voor afsluiting centrum waren verwijderd en zijn ondertussen terug gevonden,
respectievelijk terug gezet. Het college wil in dit soort situaties in de toekomst aangifte
doen.
- Rondfietsen van politie en medewerkster gemeente: Er is een aantal auto’s
geconstateerd met een niet geldige ontheffing. Dit bevestigt het voornemen om op
korte termijn iedereen in de gelegenheid te stellen een nieuwe, verbeterde versie van
de ontheffing aan te vragen / te verstrekken. Het kenteken moet daarop groter en
duidelijker zichtbaar zijn.
10

Uitnodigingen / vertegenwoordiging
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