Besluitenlijst College B & W vergadering
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
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27-09-2021
9:00 - 10:30
Burgemeesterskamer
I. van Gent

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

Conform advies
2

Grondverkoop WoonFriesland
Advies:
In de stemmen met de verkoop van gronden op de Woningbouwlocatie Oost aan
WoonFriesland voor de realisering van 16 sociale woningen conform bijgevoegde
concept Koopovereenkomst met bijbehorende bijlagen.
Besluit:

Conform advies
Toelichting:

Het college is blij met dit onderwerp.
Wij hebben overeenstemming met WoonFrisland over de grondaanbieding.
Opbrengsten komen ten bate van de grondexploitatie.
Laatste stuk bestaande wegen naar nieuwbouwlocatie zijn erg smal uitgevoerd.
WoonFriesland gaat in overleg met huurders kijken of hegomzetting een optie is.
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Ingebruikname Herdershut
Advies:

1. Kennis te nemen van het verzoek van de RUG van 8 september jl. om De
Herdershut eerder in gebruik te mogen nemen dan dat de
omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik is verleend;
2. De RUG toe te staan het hoofdgebouw aan Heereweg 12 in gebruik te nemen
op het moment dat de ontwerpvergunning brandveilig gebruik ter inzage ligt.

Besluit:

Conform advies
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Omgevingsaanvraag 2021.0068, brandveilig gebruik. Heereweg 12
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Advies:





de vergunning te verlenen nadat de ontwerp beschikking 6 week ter inzage
heeft gelegen,
BWT te mandateren bij geen zienswijzen de beschikking gelijkluidend aan de
ontwerpbeschikking te verlenen,
bij zienswijzen de beschikking incl. zienswijzen aan ons college voor te leggen
om te besluiten op de aanvraag en de reactie op de zienswijzen

Besluit:

Conform advies
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Riscoanalyse Informatievoorziening
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:

Conform advies
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Rondvraag
Besluit:

Burgemeester van Gent:
- Locatie voor Testen voor toegang is ingeregeld en geopend, in gemeentehuis.
- Global Goals markt, was relatief rustig. Volgende keer wellicht later op de dag en dan
wat langer doorgaan.
- Aanstaande week excursie naar Samsø. Er gaan relatief veel jongeren mee. Dat is
erg positief.
Wethouder Hagen:
- Schieracademy: opening bijgewoond (evenals wethouder Gerbrands). Goede
bijeenkomst, iedereen ziet het als een mooie ontwikkeling. Er was een positieve en
goede rol van het Noorderpoort.
- Bijeenkomst Klimaatadaptatie / Sponsland in het dorpshuis. Het was een zeer
waardevolle bijeenkomst. Bijdrage Lama was erg goed, evenals de discussie die er
ontstond: positief kritisch en opbouwend.
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