Besluitenlijst College B & W vergadering
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter

1

14-09-2021
9:00 - 12:00
Burgemeesterskamer
I. van Gent

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

Conform advies
Toelichting:

Naar aanleiding van agendapunt 1, Omgevingsvergunning unit milieustraat. Dit is intern
nagevraagd. Conclusie is dat deze daadwerkelijk aangevraagd moet worden, omdat
het een volledige vervanging is. Dit moet dan wel snel in gang gezet worden. Er komen
overigens 6 zonnepanelen op.
Agendapunt 11, Rondvraag: onderstaande mededelingen kunnen inhoudelijk als volgt
worden aangevuld:
Bezoek minister Blok was zeer goed; hij was hier ivm problematiek kabel en
gaswinning.
Opening het Baken: was een goede bijeenkomst, fijn dat het gebouw aan de
verwachtingen voldoet.
Wielerclub Steenderen. Als portefeuillehouder sport toegesproken. De club wordt
gesponsord door hotel Van der Werff.
2

Omgevingsaanvraag 2021.0054. Nieuwestreek 7, detailhandelfunctie
Advies:




de vergunning te verlenen,
voorwaarde stellen voor enkel het beschreven gebruik

Besluit:

Conform advies
Toelichting:

Er is een initiatief voor een winkelfunctie. De aanvraag gaat uit van een periode van 5
jaar, met een optie tot verlenging. De afwijking van het bestemmingsplan is wel
definitief, totdat er eventueel in de toekomst weer een alternatief plan komt. Dan moet
het bestemmingsplan opnieuw worden aangepast.
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Omgevingsaanvraag 2021.0037. Middenstreek 7A, winkelfunctie
Advies:




de vergunning te verlenen,
voorwaarde verbinden

Besluit:

Conform advies
Toelichting:

Er is in het verleden een winkelfunctie geweest. Eerst door de bewoner zelf, later door
een derde. Er ligt nu een verzoek om toestemming om het gedeelte van dit pand
opnieuw aan een derde ter beschikking te stellen voor een winkelfunctie.
4

Omgevingsaanvraag 2021.0059, kappen boom, Martjeland 7
Advies:



de vergunning te verlenen,

Besluit:

Conform advies
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Intern Controle Plan 2021 Gemeente Schiermonnikoog
Advies:

1. In te stemmen met het Intern Controle Plan 2021 Gemeente Schiermonnikoog.
2. In 2022 de eerstelijnscontroles (controle van de processen) binnen de
verantwoordelijke teams beleggen waardoor het team concern control vanuit
(2e /3e lijn) door middel van een review een onafhankelijk oordeel over de
rechtmatigheid kan geven.

Besluit:

Conform advies
Toelichting:

Naar aanleiding van:
Interne Controle is een verplichting; daar kunnen en willen we niet van afwijken.
Er kan nog niet worden aangegeven hoeveel tijd hiermee gemoeid zal zijn vanuit NEF.
Dit wordt in het nieuwe DVO mee genomen.
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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;
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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:

Conform advies
Toelichting:

Was vorige week aangehouden. De officiële balans en begroting zijn toegevoegd en
vormen daarmee het uitgangspunt voor de beoordeling van de subsidie.
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Exclusieve regeling 80 woningen bp. Dorp
Advies:

1. Kennis te nemen van de bijgevoegde notitie voor de gemeenteraad over het
toegestane (recreatief) gebruik van 80 woningen in het dorp;
2. Te besluiten dat voor 63 woningen de aanduiding "overige zone –
voorwaardelijk recreatief gebruik" in het ontwerpbesluit blijft behouden op basis
van de (juridische) onderbouwing in de notitie;
3. Te besluiten dat voor zeven woningen de aanduiding "overige zone –
voorwaardelijk recreatief gebruik" in het ontwerpbesluit wordt verwijderd op
basis van de (juridische) onderbouwing in de notitie;
4. Te besluiten dat alle 80 woningeigenaren voor 21 september a.s. een brief
ontvangen met uitleg over het toegestaan gebruik op basis van het huidige
bestemmingsplan "Dorp" en wat het college voorstelt aan de raad om toe te
staan in het nieuwe bestemmingsplan "Dorp".

Besluit:

Conform advies
Toelichting:

Er is zeer veel tijd en kwaliteit in gestoken. Waardering hiervoor van het college.
Conclusie: 73 woningen zijn al zeer lang recreatief in gebruik. Die mogen daarvoor ook
worden gebruikt, tenzij het in de toekomst minstens een jaar wordt onderbroken.
Er zijn 7 woningen die aantoonbaar niet recreatief meer worden gebruikt. Daar gaat het
recreatieve medegebruik niet meer worden toegestaan. Die krijgen een reguliere
woonbestemming. Wij beroepen ons daarbij op het permanente karakter van de
afgelopen jaren en het maatschappelijk belang van permanente woningen. Dit ook
goed in de brieven die uit gaan benadrukken.
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Rondvraag
Besluit:

Burgemeester van Gent:
- Er is gisteravond een zwemmer / toerist verdronken. Burgemeester doet verslag van
de wijze waarop dit is geconstateerd en welke acties er daarna zijn ondernomen. Dit is
met de grootste zorg gedaan. Waarvoor waardering. Ondertussen blijkt dat er geen
sprake is van een misdrijf.
- De verwachting is dat de horeca vooralsnog niet langer open mag dan 24.00 uur.
- Termijn voor de extra terrassen wordt aangehouden, zoals afgesproken. Volgend
seizoen moet het wel weer terug naar ‘het oude’.
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- Berichtgeving over hoogste vaccinatiegraad op Schiermonnikoog leverde gelijk
media-aandacht op met uitnodigingen voor TV-programma’s.
- Openingshandeling SJain op Willemshof bijgewoond. Was een mooie en
indrukwekkende bijeenkomst.
Wethouder Hagen:
- Gesprek over Reddingsboot Willem Horsman. Het gebouw, het oude boothuis aan de
Noorderstreek, is afgelopen zomer van binnen mooi opgeknapt. Er moet nu een goede
regeling komen over huur. Over de mogelijkheden voor een nautisch museum wordt
nog gesproken.
- Vanmiddag bezoek aan het Baken, in verband met opening tentoonstelling
‘Sponsland’. Het is ook bedoeld om eilanders aan het denken te zetten over
klimaatadaptatie.
Wethouder Gerbrands:
- Digitale bijeenkomst “Toekomst mobiliteit naar Ameland en Schiermonnikoog”. Was
een bijzonder interessante bijeenkomst. Er komt eind oktober een tussenrapportage.
- Voorlichting over programma Waddeneilanden “optimaal verbonden”. Het
abstractieniveau is nog vrij hoog. Eind deze week moet de uitwerking van het
programma gereed zijn.
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