Besluitenlijst College B & W vergadering
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter

1

02-11-2021
9:00 - 12:00
Burgemeesterskamer
I. van Gent

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

Conform advies
2

Financiën onderhoud speeltoestellen, openbaar groen en sportvelden
Advies:

1. Instemmen met het structureel verhogen van het budget onderhoud en
controle speeltoestellen (6560353) met € 3.500. Dit bedrag vrijmaken uit het
budget groene sportvelden (6531106).
2. Instemmen met het. structureel verhogen van het budget openbaar groen
(6560103) met € 9.500 voor 2022 en dit deels te dekken uit de verhoging van
de opbrengst voor onderhoud groen Woonfriesland (€ 5.900) en eenmalig ten
laste van het begrotingsresultaat ad € 3.600, mee te nemen bij de lentenota
2022.
3. Instemmen met het éénmalig toekennen van de opbrengst van verkoop grond
ten bedrage van € 18.250 aan het budget openbaar groen 2021.

Besluit:

Conform advies
Toelichting:

- Er is zorgvuldig in beeld gebracht welke budgetten er wel en niet zijn. Op basis
daarvan is dit overzicht tot stand gekomen. De speeltuinvereniging is zelf
verantwoordelijk voor het up-to-date houden van hun toestellen. Er vindt binnenkort
een gesprek hierover plaats.
Speeltoestellen die echt zijn afgekeurd moeten worden verwijderd. Het risico is te
groot.
3

Herfstnota 2021
Advies:

1. De herfstnota 2021 goed te keuren;
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2. De herfstnota incl. resultaatsbestemming van € 119.496 nadeel aan de raad ter
goedkeuring voor te
leggen;
3. De raad voor te stellen om middels het vaststellen van 30e begrotingswijziging
de financiële effecten 2021 te verwerken in de begroting 2021.
4. De raad voor te stellen het structurele voordeel 2022 en verder te verwerken in
de 2e begrotingswijziging 2022.

Besluit:

Conform advies
Toelichting:

Er is een aantal grotere tegenvallers. Alles bij elkaar loopt de begroting van 2021 op dit
moment op een negatief resultaat van circa 2 ton, dat is aanzienlijk, maar
onontkoombaar.
Er is nog steeds onduidelijkheid over de exacte impact van het gemeentefonds, met
name op onderdelen als de jeugdzorg. Wij hebben net als een groot aantal andere
gemeenten al jaren het beleid dat de OZB jaarlijks met niet meer dan een bepaald
percentage stijgt, ook als de WOZ-waarden harder stijgen. In het gemeentefonds vindt
nu een korting plaats, vanwege het bovengemiddeld stijgen van de WOZ-waarden van
de woningen de laatste paar jaar. Dit vinden wij en de andere gemeenten niet terecht.
Betwijfeld wordt of hierop nog een correctie plaat vindt.
4

Huisvestingsvergunning M.J. Tuntelerstraat 1
Advies:

1. Aanvrager huisvestingsvergunning te verlenen.

Besluit:

Conform advies
Toelichting:

In het algemeen: het college vindt dat als onderdeel van het beoordelen van aanvragen
voor een huisvestingsvergunning er een rapportage moet zijn van toezicht dat heeft
plaats gevonden op de bouw/verbouw (is dit overeenkomstig de vergunning uitgevoerd
en is het geschikt voor permanente bewoning) en vervolgens (na verstrekking van de
huisvestingsvergunning) dat er toezicht wordt gehouden op het daadwerkelijk gebruik
als permanente bewoning. Dit laatste ook toevoegen aan de uitgaande brief.
5

Nieuwe samenwerkingsovereenkomst EVnetNL
Advies:



Samenwerkingsovereenkomst met EVnetNL te ondertekenen

Besluit:

Conform advies
Toelichting:
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De laadpaal is volledig gereviseerd. Aan de nieuwe overeenkomst zitten geen
financiële consequenties voor de gemeente.
6

Omgevingsaanvraag 2021.0036, vergroten woning en vervangen bijgebouw,
Langestreek 34
Advies:





de vergunning te verlenen,
af te wijken van het bestemmingsplan ( kruimelgeval)
voorwaarde te verbinden omtrent uitgestelde gegevens verstrekking

Besluit:

Conform advies
Toelichting:

Er is veel achterstallig onderhoud. De bedoeling is om het te moderniseren en grondig
te verbouwen.
7

Omgevingsaanvraag 2021.0084; kappen bomen: Langestreek 34 overtuin
Advies:



de vergunning te verlenen

Besluit:

Conform advies
Toelichting:

De bomen zijn te veel uitgegroeid en de situatie wordt te gevaarlijk. Past verder ook in
de voorgenomen herinrichting van de tuin en bij de herbouw van een nieuwe berging.
8

Omgevingsaanvraag 2021.0076; overkapping. Middenstreek 5
Advies:



Verlengen beslistermijn met 6 weken te verlengen

Besluit:

Conform advies
Toelichting:

De behandeltermijn wordt verlengd. De verwachting is dat over enkele weken het
inhoudelijk advies aan het college kan worden voorgelegd.
9

Reactienota vooroontwerp bestemmingsplan Dorp
Besluit:

Conform advies, met een aantal redactionele aanpassingen.
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Toelichting:

- De ingezette lijn van het college over de zogenaamde 80 woningen en de
beantwoording van de reacties zullen ongetwijfeld nog de nodige discussies opleveren.
Wat opvalt is dat het algemeen belang het bij veel insprekers / bewoners aflegt tegen
het eigen (financieel) belang. Het college wil echt vast houden aan de ingezette lijn,
met een beroep op het algemeen belang en collectieve maatschappelijke
verantwoordelijkheid, de leefbaarheid en de enorme krapte op onze lokale, permanente
woningmarkt. Vooralsnog worden er geen steekhoudende argumenten aangedragen
die dit standpunt niet houdbaar maken.
- In de inleiding ook opnemen dat we ook gaan toezicht houden / handhaven om te
voorkomen dat er nieuwe ongewenste situaties ontstaan.
- Bij het mogelijk maken van het “werken aan huis / thuis werken”, moeten we wel
duidelijk maken dat hier geen overnachtingen mogen plaats vinden (geen pied a terre
bijvoorbeeld) en ook dat dit kleinschalig blijft en geen volwaardig kantoor wordt, waar
meerdere mensen werken of personeel aan het werk is.
- Het college wil in de toekomst nog weer eens kijken naar recreatiewoningen die
permanent worden bewoond. In het kader van de omgevingsvisie te zijner tijd mee
nemen.
10

Rondvraag
Besluit:

Burgemeester van Gent:
- bezoek Tweede Kamerleden; was goed georganiseerd. Het voltallig college was
aanwezig, wethouder Hagen in de middag. Er gaat ook nog een brief naar de voltallige
Tweede Kamercommissie I&W, omdat niet alle commissieleden aanwezig waren.
- PAW-aanvraag is ingediend bij het ministerie. Ook WoonFriesland heeft een mooie
intentieverklaring geschreven en heeft bovendien een brief aan de huurders gestuurd
(evenals wij aan de eigen woningbezitters). We kunnen nu even niets meer doen,
behalve wachten op het in het eerste kwartaal volgend jaar.
- burgemeestersontbijt wordt georganiseerd.
Wethouder Gerbrands:
- afscheidsreceptie bijgewoond van wethouder Pytsje de Graaf van Noardeast-Fryslân.
- afscheidsbijeenkomst bezocht van huisarts en dominee in de Stag.
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