Besluitenlijst College B & W vergadering
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter

1

27-07-2021
9:00 - 12:00
Burgemeesterskamer
I. van Gent

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

Conform advies
2

Afsluiten lening
Advies:
Een langlopende lineaire geldlening af te sluiten voor een bedrag van € 1.250.000
tegen 0,395% rente met een looptijd en rentevaste periode van 20 jaar.
Besluit:

Conform advies
3

Verzoek om informatie
Advies:

1. Kennis te nemen van het verzoek om informatie van 30 juni 2021;
2. Te besluiten om het verzoek te honoreren zoals verwoord in bijlage 2 en de
gevraagde cijfers openbaar te maken zoals vormgegeven in bijlage 3 bij dit
advies.

Besluit:

Conform advies
4

Verlenging subsidieverlening extra uren St. Maatschappelijk Werk Fryslân
Advies:

1. In te stemmen met de verlenging van de extra subsidie voor het
maatschappelijk werk (St. Maatschappelijk Werk Fryslân) voor de inzet van zes
extra uren tot 31 december 2021;
2. De kosten van € 9.315,- voor € 7.050,- te dekken uit regulier budget op FCL
6662102 Maatschappelijke begeleiding en de extra kosten van € 3.105,- te
verwerken in de Herfstnota 2021 en deze kosten te dekken vanuit de Reserve
Sociaal Domein.
3. In te stemmen met de bijgevoegde concept-beschikking.

Besluit:

Afwijkend:
De kosten van € 9.315,- te verwerken in de Herfstnota 2021 en de kosten te dekken
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vanuit de Reserve Sociaal Domein.
Verder conform advies.
5

Verlenging subsidieverlening Verslavingszorg Noord Nederland
Advies:

1. In te stemmen met de verlenging van de subsidieverlening aan
Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) voor de inzet van een ambulant
hulpverlener voor één dag in de week tot 31 december 2021;
2. De kosten van € 24.843,- te verwerken in de Herfstnota 2021 en de kosten te
dekken vanuit de Reserve Sociaal Domein.
3. In te stemmen met de bijgevoegde concept-beschikking.

Besluit:

Conform advies
7

Omgevingsaanvraag 2021.0053, woningen WoonFriesland in Oost
Advies:
Geadviseerd wordt om de omgevingsvergunning te verlenen met hieraan de
voorwaarde te verbinden omtrent uitgestelde gegevens verstrekking
Besluit:

Conform advies
9

Offerte begeleiding proeftuinaanvraag Schiermonnikoog
Advies:



In te stemmen met de offerte van Ekwadraat en hen opdracht te verlenen tot
het voorbereiden van de aanvraag proeftuin Programma Aardgasvrije Wijken
(PAW) overeenkomstig offerte.

Besluit:

Conform advies
10

Rondvraag
Besluit:

Burgemeester van Gent:
- Op bezoek bij de lifeguards geweest. De schippers van de KNRM waren er ook bij.
De waterscooter hebben ze nu niet meer. Missen deze echter wel om ook snel bij Paal
3 te kunnen kijken. In het najaar wordt gekeken of dit probleem kan worden opgelost.
Deze week zullen de strandovergangen weer voorzien worden van gras. Dit is
belangrijk voor de hulpdiensten om het strand te kunnen bereiken.
Kijken of het aggregaat op het platform van de lifeguards niet vervangen kan worden
voor zonnepanelen. De aggregaat maakt veel kabaal en het hele platform trilt. Na het
seizoen kijken naar andere opties.
- De burgemeester van Borkum heeft contact opgenomen rondom de problematiek van
de gasleiding. Wil samen hierin optrekken en de banden aanhalen. Ze willen graag
eens een bezoek aan Schiermonnikoog gaan brengen.
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- Morgen is de onthulling van de plaquette bij de Got Tjark en eerste uitgifte boek.
Burgemeester zal hierbij aanwezig zijn samen met kinderburgemeester en wethouder
Hagen.
Wethouder Gerbrands:
Vraagt wat de stand is van de nieuwe APV. Heeft overdracht plaatsgevonden van dit
dossier naar de nieuwe medewerker. De nieuwe APV is af en zal na de zomervakantie
op route gaan.
12

Uitnodigingen / vertegenwoordiging
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