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Besluitenlijst B en W vorige vergadering
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Conform advies
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Inzet Coronasteun cultuursector
Besluit:

Conform advies
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Opstellen duurzame meerjarenonderhoudsplanning
Besluit:

Conform advies
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Risicoanalyse Informatieverwerking
Besluit:

Aanhouden
7

Rondvraag
Besluit:

Burgemeester van Gent;
- Charrette ‘jong’ gehad. Was een geweldig bijeenkomst. De jeugd was zo ‘s ochtends
nog wat slaperig, maar wel erg onderzoekend. Ze willen graag meedenken in het
proces. Komen ook enkele mails binnen van personen die de charrettes hebben
bijgewoond met aspecten die de schrijvers niet willen op het eiland. Op dit moment
wachten we eerst het rapport af en gaan dan pas de discussie voeren over wat wel
wel/niet op het eiland willen.
- Schoolmusical bijgewoond. Alles was goed geregeld qua locatie en het naleven van
de maatregelen. Was een enorm leuke bijeenkomst en afscheid.
- Gesproken met muziekvereniging IN. De vereniging heeft steeds minder leden. De
reserves zijn opgebruikt. Mensen van de wal worden ingehuurd om mee te repeteren.
Kijken i.c.m. Opus 3 om vernieuwingen door te voeren, en de vorm anders in te
regelen.
- Omgevingsberaad bijgewoond. De leden hebben behoefte aan meer informatie.
Onrust is bij omgevingsberaad erg groot. Tennet dendert intussen gewoon door. 23
augustus is een digitaal overleg. Goed om bij het overleg aanwezig te zijn geweest.
Dwarsverbindingen worden daardoor ook duidelijk.
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- Brief binnen gekomen van de burgemeester van Borkum. Ze willen de banden graag
aanhalen en gezamenlijk de strijd aangaan tegen ONE-Dyas. Willen graag een bezoek
brengen aan Schiermonnikoog. Dit wordt positief ontvangen.
Wethouder Hagen:
- Uitgenodigd voor bijeenkomst op 4 oktober van Stedin. Bestuurders Friese
gemeenten zijn hierbij uitgenodigd. Willen horen wat ze voor ons kunnen betekenen.
Vrijblijvend brainstormen over toekomstige toepassingen.
4 oktober ook uitgesteld overleg met WoonFriesland. College splitst zich op over de
bijeenkomsten.
- Bijeenkomst circulaire economie waddenprogramma gehad. Goed verhaal, maar nog
abstract. Is ook een onderwerp dat op alles toegepast moet worden.
- Drempels buitengebied worden geplaatst evenals de dukdalven Badweg.
Maatregelen op de Oosterreeweg lijken niet te helpen. Beide taxibedrijven worden
uitgenodigd voor een gesprek.
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Uitnodigingen / vertegenwoordiging
Besluit:

Bekeken wordt of wethouder sociaal domein gaat.
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