Besluitenlijst College B & W vergadering
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter

1

09-11-2021
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:
Punt 4. Toezicht op bouw / verbouw. Dit geldt natuurlijk alleen maar als dat aan de
orde is
2

Bestuurlijke fusie Dockinga College/Inspecteur Boelensschool
Advies:

1. Kennis te nemen van de adviesaanvraag bestuurlijke fusie;
2. Een positief advies uit te brengen over de voorgenomen bestuurlijke fusie
tussen het Lauwers College, CSG Liudger, PRO Dokkum en het Dockinga
College;
3. In te stemmen met de conceptbrief aan het Dockinga Collega.

Besluit:

Conform advies
Toelichting:

Omdat IBS onderdeel is van Dockinga College, moeten wij toestemming verlenen aan
de fusie met de andere scholen.
3

Omgevingsaanvraag 2021.0076; berging en overkapping. Middenstreek 5
Advies:

•
•
•

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

Besluit:
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Conform advies
Toelichting:

De berging in de overtuin wordt voorzien van een overkapping tot op de erfgrens.
Uiteraard mag die daar niet overheen gaan, hierover is een expliciete regel in de
beschikking opgenomen. Het bouwplan is enigszins aangepast naar aanleiding van
welstandsadvies.
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Omgevingsaanvraag 2021.0058, bouwen rec.woning. Badweg 55A (voorlopig)
Advies:

•
•
•

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

Besluit:

Conform advies
Toelichting:

Het college gaat wel akkoord, maar wil wel graag een bijeenkomst met Hus en Hiem.
Met name over de wijze waarop duurzaamheidsmaatregelen in nieuwbouw
geïntegreerd kunnen worden. Bovendien kan dan ook de inspiratiegids aan de orde
komen en dan met name de wijze waarop Hus en Hiem daaraan een bijdrage kan
leveren.
5

Rondvraag
Besluit:

Burgemeester van Gent:
- Locaties “Testen voor Toegang”. Lead Healthcare Covid Services is de nieuwe partij.
Locatie blijft in het gemeentehuis.
- Boosterprik voor 60-plussers. Dit verzoek loopt nog. Verwachting / hoop is dat dit
begin december kan gaan plaats vinden.
- Gesprek Vereniging Dorpsbelang over Sinterklaasintocht (20 november) als
doorstroomevenement. Er wordt gekozen voor roetveegpieten. Kinder- en
volwassenenklozum gaan door, zonder demasqué. Uiteraard alles onder voorbehoud
van eventuele nieuwe COVID-maatregelen.
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