Besluitenlijst College B & W vergadering
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter

1

17-08-2021
9:00 - 12:00
Burgemeesterskamer
I. van Gent

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

Conform advies
Toelichting:

Besluitenlijst van 2 augustus 2021:
p.4 rondvraag. De 2 surfers die waren verdwenen voeren op eigen planken. Er was dus
geen relatie met de verhuurders van planken.
2

Tijdelijk gebruik voormalig bezoekerscentrum
Advies:





In te stemmen met de bijgevoegde gebruikersovereenkomst tussen de
gemeente Schiermonnikoog en de tijdelijke gebruikers van het oude
bezoekerscentrum.
In te stemmen met de bijgevoegde geadviseerde maatregelen om te voldoen
aan de (veiligheids-) voorschriften van het Bouwbesluit.

Besluit:

Aanhouden
Toelichting:

Er zijn vragen, waarop het college eerst antwoord wil, alvorens het besluit te nemen.
3

Subsidieverlening Sport Fryslân voor de uitvoering van het Sportakkoord
Advies:

1. Aan Sport Fryslân een subsidie te verlenen van € 9.451,- voor de uitvoering
van het Lokale Sportakkoord Schiermonnikoog t/m december 2021;
2. De subsidie te verlenen voor de inzet van een sportcoördinator, kosten €
8.451,-, en deze een uitvoeringsbudget mee te geven van € 1.000,-;
3. De kosten van € 9.451,- te dekken via FCL 6530256 Sport Algemeen;
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4. In te stemmen met de bijgevoegde concept-beschikking.

Besluit:

Conform advies
Toelichting:

De overeenkomst start per 1 augustus 2021. Het is vooralsnog een tijdelijke
overeenkomst, tot eind 2022. Als het allemaal goed bevalt, zullen we voor de periode
daarna moeten gaan kijken of en hoe het gecontinueerd kan worden.
Het college is erg positief en zou graag een keer (over enige tijd), eventueel tezamen
met de gemeenteraad, een presentatie willen laten organiseren door de
sportmedewerkers: wat doen ze en gaan ze doen.
4

Besluit op handhavingsverzoek




Kennis te nemen van het handhavingsverzoek;
Kennis te nemen van de rapportages van de toezichthouder;
Kennis te nemen van de zienswijze van de eigenaar van de woning waartegen
het handhavingsverzoek is gericht;
4.Te besluiten om:
a. het verzoek om handhavend op te treden af te wijzen en dit besluit te
motiveren zoals verwoord in de bijgevoegde brief (bijlage 4);
b. het bijgevoegde besluit te verzenden;
c. een kopie van het besluit samen met een informerende brief (bijlage 5) aan
vergunninghouder te verzenden.

Besluit:

Conform advies
Toelichting:

Het college is het eens met de afweging die wordt voorgesteld.
5

Verzoek om inzage persoonsgegevens
Advies:
Geadviseerd wordt om:

1. Kennis te nemen van:
a. het verzoek om inzage in persoonsgegevens (bijlage 1);
b. de brief waarin u betrokkene verzoekt langs te komen op het gemeentehuis
om zich te identificeren (bijlage 2);
c. het besluit van 19 maart 2021 (verzonden op 22 maart) waarin is besloten
het verzoek om inzage niet te behandelen (bijlage 3);
d. de aanvullende motivering van het besluit in het verweerschrift dat aan de
commissie bezwaarschriften is gestuurd (bijlage 4);
e. het bezwaarschrift (bijlage 5);
f. het advies van de commissie bezwaarschriften en het verslag van de
hoorzitting van 23 juli 2021 (bijlage 6);
g. de ingebrekestelling van 10 augustus 2021 (bijlage 7).
2. Op advies van de commissie bezwaarschriften het besluit van 19 maart 2021
in te trekken en op het bezwaar te beslissen door verzoeker 1) inzage te geven
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in zijn persoonsgegevens en 2) de informatie als bedoeld in artikel 15, eerste
lid, van de AVG te verstrekken.
3. De beslissing op bezwaar die is bijgevoegd in bijlage 8 aan betrokkene te
zenden, zowel per e-mail als per post.

Besluit:

Conform advies
6

Rondvraag
Besluit:

Burgemeester van Gent:
- Programma aardgasvrije wijken. Er komt morgen (18-8) een delegatie van het
ministerie, tezamen met E-kwadraat; besproken wordt op welke wijze de aanvraag het
beste kan worden ingediend.
- Gesprek met mevrouw Josje Kooistra tezamen met beleidsmedewerker
duurzaamheid, over potentiële duurzaamheidsmaatregelen.
- Tot 19 september wordt huidig Coronabeleid door gezet: horeca tot 24 uur open. We
gaan bij groepsaccommodaties na of zij grote (studenten)groepen hebben geboekt en
zo ja, om hen er op te wijzen dat de regels ook hier gelden.
Wethouder Hagen:
- In verband met de aanstaande vakantie van burgemeester van Gent vindt deze week
een overdracht van de lopende zaken plaats met wethouder Hagen.
8

Uitnodigingen / vertegenwoordiging
- Save the date 17 september 2021 Officiële (her)opening FUMO-gebouw
- Uitnodiging Opening Het Baken, 3 september 2021
Besluit:

- Save the date 17 september 2021 Officiële (her)opening FUMO-gebouw; van deze
uitnodiging wordt geen gebruik gemaakt.
- Uitnodiging Opening Het Baken, 3 september 2021. Als de minister op 2 september
komt, kan burgemeester ook hierbij aanwezig zijn. VVV, natuurmonumenten en
gemeente mogen allemaal 5 minuten spreken. Als cadeau wordt besloten om een
strandpaal (9) te geven, eerst door middel van een symbolisch, klein exemplaar.
Wethouder Hagen kijkt of er nog een kleine bemachtigd kan worden (van de Rotary).
Na 3 september, als het bezoekerscentrum dit daadwerkelijk wil plaatsen, wordt R.
Dijkstra gevraagd om er een te maken.
- 23 september komt een delegatie Tweede Kamerleden naar Schiermonnikoog; het
college schuift graag aan bij het diner (in Duinzicht). Klaas Zwart en de burgemeesters
van de andere eilanden zijn ook aanwezig. Het programma is in ontwikkeling.
- Minister S. Blok komt op 1 september (misschien 2 september) naar
Schiermonnikoog. Als dit daadwerkelijk door gaat, komt burgemeester eerder terug van
vakantie. Er wordt ook gekeken of Natuurmonumenten en één of een paar inwoners
betrokken kunnen worden.
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