Besluitenlijst College B & W vergadering
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezigen
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02-08-2021
9:00 - 12:00
Burgemeesterskamer
I. van Gent
I. van Gent, E.E. Gerbrands en R. Thedinga

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

conform advies
Toelichting:

Punt 7. Advies Hus en Hiem is binnen en is akkoord. Van de brandweer is er ook een
advies; één punt wordt nog toegevoegd als voorwaarde aan de vergunning.
Punt 10. Rondvraag: Borkum. Het gaat over gasborigen in plaats van gasleidingen.
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Risicoanalyse Informatieverwerking
Advies:

1. Het rapport risicoanalyse informatiebeveiliging vaststellen;
2. Het instellen van een cleandesk-beleid en dit beleid door de directie laten
uitdragen en effectueren;
3. Het verplicht stellen van de jaarlijkse training bewustwording
informatiebeveiliging voor alle medewerkers;

Besluit:

Aanhouden.
Toelichting:

Burgemeester en secretaris gaan dit eerst bespreken.
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Herziening Bestemmingsplan Dorp
Advies:

1. Kennis te nemen van het verslag van de bespreking van 30 juli 2021
2. In stemmen met de gekozen uitwerking zoals geformuleerd in het verslag.

Besluit:
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Conform advies, met dien verstande dat over de uiteindelijke tekst van het
raadsvoorstel en de uitgaande brief later deze week nog een extra collegevergadering
wordt ingepland.
Toelichting:

Er worden diverse tekstvoorstellen gedaan voor aanscherping van het raadsvoorstel en
de uitgaande brief.
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Rondvraag
Besluit:

Burgemeester van Gent:
- Er waren zaterdag twee surfers tijdelijk vermist bij paal 3; ze zijn terug gevonden bij
de Marlijn. Lifeguards willen graag de waterscooter terug, zodat zij eventueel ook
richting paal 3 kunnen functioneren. De verhuurders van planken moeten ook hun
verantwoordelijkheid nemen.
- Aanvragen voor cultuurondersteuning komen binnen. Door sommigen wordt wel te
veel gevraagd. De verwachting is dat veel aanvragen toch binnen beschikbaar extra
COVID budget opgelost kan worden. Dit moet wel nog worden uitgezocht.
- Plaquette voor oorlogsslachtoffers bij de kerk is onthuld. Er is een boek uit gekomen,
die is door iedereen af te halen. Crowdfunding heeft resultaat gehad, bekeken wordt
nog of onze toegezegde bijdrage in stand moet blijven.
- Programma Aardgasvrije wijken: E-kwadraat heeft opdracht gekregen. Idee om
‘iedereen’ erbij te betrekken is gehoord, maar er moet nu wel actie plaats vinden.
- Het strand van Schiermonnikoog is uitgeroepen tot het schoonste van Friesland en
het op één na schoonste strand van Nederland (na Sluis).
Wethouder Gerbrands:
- Bewegwijzering is op orde gebracht. Er is een paar borden aangepast en één bij
geplaatst (kruising Langestreek met de Reeweg én de Badweg).
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