Besluitenlijst College B & W vergadering
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter

1

19-10-2021
9:00 - 12:00
Burgemeesterskamer
I. van Gent

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

12 oktober: Conform advies.
14 oktober: Conform advies.
2

Omgevingsaanvraag 2021.0043. tijdelijke woning; Tjebbeglop 6
Advies:





de vergunning te verlenen,
tijdelijk af te wijken van het bestemmingsplan ( kruimelgeval)
voorwaarde te verbinden tijdelijk vergunnen voor maximaal 3 jaar, of als de
permanente woonfunctie eerder gerealiseerd is tot 1 maand na het
gereedkomen daarvan.

Besluit:

Aanhouden.
Toelichting:

Er zal nog worden gekeken of de periode van drie jaar voor de tijdelijke vergunning
verkort kan worden.
3

Verhoging leges tarieven huwelijken
Advies:


1. In te stemmen met de verhoging leges tarieven huwelijken.

1. De (beperkte) financiele effecten mee te in de lentenota 2022.

Besluit:

Conform advies
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Omgevingsaanvraag 2021.0072, uitbreiden rec.woning; Louwvlakte 2
Advies:




de vergunning te verlenen,
Af te wijken van het bestemmingsplan (kruimelgeval)

Besluit:

Conform advies
Toelichting:

Het college is blij met dit soort upgrading.
5

Septembercirculaire 2021
Advies:

1. De effecten van de septembercirculaire 2021 voor kennisgeving aan te nemen.

Besluit:

Conform advies
Toelichting:

Voor 2021 levert het een flink tekort op, 2022 geeft een extra plus. We kunnen niet
anders dan dit te accepteren.
De Coronagelden zijn ter dekking van de al ingevoerde maatregelen, zoals de TONK
en andere.
7

begroting 2022
Besluit:

Afwijkend; het college stelt de begroting vast, met een aanpassing voor een minder
hoge stijging van de tarieven van de toeristenbelasting dan voorgesteld.
Toelichting:

De (afwijkende) besluitvorming over agendapunt 6 moet nog worden verwerkt.
8

Verzoek wissen persoonsgegevens
Advies:
1. Kennis te nemen van het verzoek om persoonsgegevens te wissen;
2. Te besluiten het verzoek niet in te willigen en dat te verwoorden zoals in de
bijgevoegde brief (bijlage 2)
3. Te besluiten om de meegestuurde kopie van een identiteitsbewijs direct te
vernietigen;
3. De bijgevoegde brief (bijlage 2) aan betrokkene te zenden, zowel per e-mail als per
post.
Besluit:

Conform advies
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Beslissing op bezwaar handhavingsbesluit Martjeland 8
Advies:

1. Kennis te nemen van het advies van de commissie bezwaarschriften n.a.v. het
bezwaar tegen uw besluit van 7 mei 2021 om handhavend op te treden tegen
een bouwwerk in de voortuin;
2. Te besluiten het besluit van 7 mei 2021 in stand te laten en het bezwaar tegen
bestreden besluit ongegrond te verklaren en voor de motivering te verwijzen
naar het advies van de commissie bezwaarschriften;
3. De brief die als bijlage 4 is gevoegd aan bezwaarde toe te sturen en een
afschrift van het besluit aan degenen die om handhaving hebben verzocht.

Besluit:

Conform advies
10

Omgevingsaanvraag 2021.0058, bouwen rec.woning, Badweg 55A (voorlopig)


De beslistermijn met 6 weken te verlengen

Besluit:

Conform advies
Toelichting:

De beslistermijn wordt verlengd.
11

Rondvraag
Besluit:

Burgemeester van Gent:
- Bijeenkomst Ladies Eye. Was goede bijeenkomst, met dames van zeer diverse
achtergrond.
- De kaaswinkel is geopend.
- Voorstelling / concert IN en koor in de Stag vereert met bezoek.
- Deltacommissaris komt naar de eilanden; er is nog geen programma.
- 1 november is er het uitgestelde bezoek van de Tweede Kamerleden.
Wethouder Hagen:
- Avond over zandsuppletie met onder meer alle strandondernemers. De heer Zijlstra
van RWS heeft een goede presentatie gegeven. Na een discussie, was de conclusie
om vooralsnog de zaak even aan te zien. De basiskustlijn wordt overschreden, maar
waarschijnlijk wordt er over twee jaar dan opnieuw gekeken. Veiligheid is belangrijkste
afweging. Op een avond van NP wordt deze presentatie nogmaals gegeven, dan
kunnen ook anderen, waaronder inwoners, hun mening geven.
- Overleg met de heer H. Hoogervorst. Biodiversiteit. Tezamen met voorman van de
buitendienst gesproken over de mogelijkheden en de wijze waarop hij ons daarin kan
ondersteunen.
Wethouder Gerbrands:
- Hus en Hiem is nog niet volledig tevreden over vormgeving van de unit bij de
milieustraat; wellicht dat de beslistermijn verlengd moet worden.
- Er is een werkbezoek van de raad gebracht aan het Koningshuis.
13

Uitnodigingen / vertegenwoordiging
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- uitnodiging afscheid Pytsje de Graaf
Besluit:

wordt besproken
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