Besluitenlijst College B & W vergadering
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter

1

05-10-2021
8:30 - 11:30
Burgemeesterskamer
I. van Gent

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

Conform advies
2

Programma Wadden
Advies:

1. Kennis te nemen van de oplegnotitie van het Uitvoeringsprogramma Wadden
en de bijbehorende stukken;
2. Het Uitvoeringsprogramma Programma Wadden ter bespreking agenderen;
3. In te stemmen met de vertegenwoordiging van wethouder Hagen in de
Stuurgroep;
4. In te stemmen met de verdeling van portefeuillehouders per programmalijn.

Besluit:

Conform advies
Toelichting:

Mevrouw E. Arends is eveneens aanwezig bij dit agendapunt.
De diverse colleges wordt gevraagd om een wethouder als lid van de stuurgroep te
leveren. Het voorstel om wethouder Hagen hierin namens Schiermonnikoog af te
vaardigen is akkoord. Ook de voorgestelde indeling van de wethouders per
programmalijn is akkoord.
3

Gedeeltelijke kwijtschelding huur zwembad
Advies:

1. Instemmen met het aanvragen van een uitkering via de regeling ‘Specifieke
uitkering zwembaden en ijsbanen;
2. In principe de huur van het zwembad over de periode januari tot en met juni
2021 gedeeltelijk kwijt te schelden voor een bedrag van € 47.986 onder
voorbehoud dat de gemeente volledig gecompenseerd wordt door het Rijk.
Mocht het landelijk beschikbare subsidiebudget overschreden worden en
subsidie naar rato verdeeld worden, vindt kwijtschelding van huur eveneens
naar rato plaats;
3. In te stemmen met de bijgevoegde conceptbrief aan Optisport.
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Besluit:

Conform advies
Toelichting:

Eerste halfjaar 2021 wordt door ons tegemoetkoming gevraagd; als dat lukt, wordt dit
verrekend met het bedrag dat het zwembad aan ons moet betalen.
4

Huisvestingsvergunning Buterblom 10
Advies:



Aanvrager huisvestingsvergunning te verlenen

Besluit:

Conform advies
Toelichting:

Het bijzondere in deze casus is de vererving, waarin onze verordening niet voorziet.
Daarom wordt voorgesteld de hardheidsclausule in te zetten. De erfgenaam wil hier
permanent komen wonen. Bij de evaluatie en toekomstige herziening van de
huisvestingsverordening moet nagedacht worden over dit soort situaties.
5

Huisvestingsvergunning Langesteek 11A-9
Advies:



Aanvrager huisvestingsvergunning te verlenen

Besluit:

Conform advies
Toelichting:

De woning valt onder de huurprijsgrens in plaats van koopprijsgrens. Het gaat om huur,
voor permanente bewoning.
6

Transitievisie Warmte vaststellen
Advies:



De Transitievisie Warmte Schiermonnikoog (bijlage I) voor vaststelling aan te
bieden aan de gemeenteraad

Besluit:

Conform advies
Toelichting:

Er wordt samen opgetrokken met Vlieland en Terschelling.
PAW loopt. We moeten nog nagaan hoe de inwoners van Nieuw Dokkum worden
betrokken.
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7

Begroting 2022
Advies:
- de gemeentelijke programmabegroting 2022 inclusief bijlagen ter vaststelling aan de
raad aan te bieden;
-de productenbegroting 2022 vast te stellen en ter informatie aan de raad aan te
bieden.
Besluit:

Aanhouden
8

Rondvraag
Besluit:

Burgemeester van Gent:
- Bezoek aan Samsø: interessante excursie, ook goed voor de informele contacten.
- opening kamermuziekfestival door kinderburgemeester; ook was er het afscheid van
de heer George Mutsaert.
Wethouder Hagen:
- Bezoek aan Samsø. Veel reizen. Goed gezelschap. Donderdag was een erg goede
dag. Erg goed georganiseerd. Er komt een verslag. De groep komt nog een keer bij
elkaar; er komt een meeting waarin aan alle geïnteresseerden worden bij gepraat.
Wethouder Gerbrands:
- Bezoek aan 65 jarig huwelijkspaar, ter vervanging burgemeester.
10

Uitnodigingen / vertegenwoordiging
- Seminar Boekpresentatie leren van Corona, 8 december 2021 Zeist
- Opening tentoonstelling Korea, poort naar een rijk verleden, Keramiekmuseum
Princesssehof, 16 oktober (zie BenW map vooruitnodiging)
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