Besluitenlijst College B & W vergadering
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter

1

07-09-2021
9:00 - 12:00
Burgemeesterskamer
I. van Gent

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

Conform advies
Toelichting:

Burgemeester Ineke van Gent was niet aanwezig.
2

Tijdelijk gebruik voormalig bezoekerscentrum
Advies:



In te stemmen met de bijgevoegde gebruikersovereenkomst met bijlagen
tussen de gemeente Schiermonnikoog en de tijdelijke gebruikers van het oude
bezoekerscentrum.

Besluit:

Conform advies
Toelichting:

Was al eerder in college geweest en is toen aangehouden.
Er worden veiligheidsmaatregelen genomen. En er wordt een mogelijkheid geboden
om ook ’s-avonds iets te organiseren.
3

Individuele begeleiding zorgleerlingen schooljaar 2021/2022
Advies:

1. Aan SWS Yn de mande een subsidie toe te kennen van € 32.000 voor het
inzetten van individuele begeleiding en dit ten laste brengen van de post
6.672.020, € 12.800 voor het jaar 2021 en
€ 19.200 in 2022;
2. Aan Inspecteur Boelensschool een subsidie toe te kennen van € 6.400, €
2.560 voor het jaar 2021 en
€ 3.840 in 2022;
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3. De subsidie voor de inzet van individuele begeleiding 2020/2021 aan Yn de
mande vast te stellen op
€ 44.800, € 17.920 voor 2020 en € 26.880 voor 2021;
4. SWS Yn de mande en Inspecteur Boelensschool middels bijgevoegde
conceptbrief op de hoogte brengen van het besluit.

Besluit:

Conform advies
Toelichting:

Advies was vorige week aangehouden. In verband met afrekening 2020/21. Dit is nu
goed verwerkt.
4

Subsidieregeling Duurzame Wadden 2021-2022
Advies:

1. Kennis te nemen van het projectplan Duurzame Wadden 2021-2022;
2. De secretaris-directeur van samenwerkingsverband De Waddeneilanden
machtigen, met mogelijkheid van ondermandaat, de subsidieaanvraag bij de
provincie aan te vragen.

Besluit:

Conform advies
5

Subsidie 2021 Lytje Willem
Advies:

1. De subsidie 2021 aan Lytje Willem te bevoorschotten op € 6.000 i.p.v. de
gevraagde € 10.000;
2. De subsidie ten laste brengen van de post 6.560.25.3 Bevordering toerisme;
3. De subsidie 2020 vast te stellen op € 10.000;
4. De subsidievermindering 2021 van € 4.000 te verwerken in de herfstnota 2021.
5. In te stemmen met bijgaande conceptbrief.

Besluit:

Aanhouden
Toelichting:

Het college wil weten of er in andere gevallen wel wordt afgeweken van de
subsidieverordening; als dat zo is, dan moet dat ook hier plaats vinden. Als dat niet het
geval is, dan kan dit advies in stand blijven. Met deze opmerkingen besluit het college
om het advies aan te houden.
6

Subsidiebijdrage 2021 en 2022 informatiecentrum Het Baken
Advies:
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1. De subsidie 2021 en 2022 aan informatiecentrum Het Baken voor beide jaren
te bevoorschotten op
€ 30.000;
2. In te stemmen met de conceptbrief aan informatiecentrum Het Baken.

Besluit:

Conform advies
Toelichting:

Het gaat om het overzetten van de subsidie van bezoekerscentrum naar het
informatiecentrum het Baken. Het is een bevoorschotting overeenkomstig het
beschikbare budget.
7

Subsidieverzoek Schier Academy
Advies:

1. Aan Stichting Trochsatter een subsidie te verlenen van € 7.500 voor het jaar
2021 en € 7.500 voor het jaar 2022 voor het project Schier Academy;
2. De kosten van € 15.000 te dekken uit de post cofinanciering FCL 6.005.100;
3. Stichting Trochsatter op de hoogte stellen van het besluit middels bijgevoegde
conceptbrief.

Besluit:

Conform advies
8

Voortgangsrapportage DVO lokaal onderwijsbeleid 1e kwartaal 2021
Advies:
- De voortgangsrapportage DVO lokaal onderwijsbeleid 1e kwartaal 2021 voor
kennisgeving aan te nemen.
Besluit:

Conform advies
9

Huurprijsbepaling Willemshof 11A
Advies:






Aantal woningwaarderingspunten voor Willemshof 11A vast te stellen op 175,
waarbij uitgegaan is van het puntensysteem van de rijksoverheid.
Huurprijs vast te stellen op 70% van de maximale huurprijs, conform beleid
verhuur gemeentelijke woningen.
Nieuwe huurprijs aan de bewoners per brief mede te delen.
Nieuwe huurprijs in te laten gaan per 1 juli 2021.

Besluit:

Conform advies
10

Zomernota 2021
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Advies:

1. De zomernota 2021 goed te keuren.
2. De raad voor te stellen de zomernota vast te stellen.

Besluit:

Conform advies
Toelichting:

Er moeten nog een aantal tekstuele aanpassingen plaats vinden.
11

Rondvraag
Besluit:

Burgemeester van Gent:
- Statenfracties in Friesland organiseren aanstaande zaterdag een bijeenkomst over
boorlocatie Ternaard.
- Ook burgemeester Borkum heeft zich gemeld, daar ontstaat ook onrust. Het bestuur
van Borkum uitnodigen voor tegenbezoek.
- Woodstock. Was prima georganiseerd. Gelukkig geen problemen.
Wethouder Hagen:
- Bezoek minister Blok
- Opening het Baken.
- Wielerclub Steenderen toegesproken.
Wethouder Gerbrands:
- Woensdag 8 september is afscheid van het oude bestuur Yn de Mande.
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