Besluitenlijst College B & W vergadering
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter

1

16-11-2021
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:
De warmtepomp aan de Badweg moet in dit geval buiten geplaatst worden, omdat het
draait op buitenlucht.
De besluiten om Klozum en Sinterklaasintocht af te gelasten zijn genomen door
Vereniging Dorpsbelang.
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Omgevingsaanvraag 2021.0079, wijzigen voorgevel. Langestreek 124
Advies:

•
•

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

Besluit:

Conform advies
Toelichting:

Gaat om isolatie van een voorgevel, wat (technisch) niet van binnenuit kan. De
voorgevelrooilijn wordt hierdoor met enkele centimeters overschreden. Dit is met het
blote oog niet zichtbaar. Het is daardoor geen probleem. Het college is overigens erg
blij met dit soort verduurzamingsinitiatieven.
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Omgevingsaanvraag 2021.0088, Kantoorunit, Veerweg 4
Advies:

•

de vergunning te verlenen voor 2 jaar,

Besluit:
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Conform advies
Toelichting:

Deze vergunning wordt voor twee jaar verleend. Binnen die periode moet een
permanente oplossing worden gevonden voor een betere externe uitstraling. De reden
is dat er een negatief advies is uitgebracht door de Welstandscommissie. Het
maatschappelijk belang van het vervangen van de unit, omdat het technisch niet meer
houdbaar was, noopt tot deze tijdelijke oplossing. Het college wil zo snel mogelijk een
definitieve aanpassing, waarvoor met een positief welstandsadvies, een definitieve
vergunning kan worden verleend.
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Jaarrekening 2020 en begroting 2022 VVV
Advies:

1. Het verslag van het overleg van 13 oktober 2021 voor kennisgeving aan te
nemen;
2. De financiële stukken voor kennisgeving aan te nemen;
3. De subsidie 2020 vast te stellen op € 45.000;
4. De subsidie 2022 te bevoorschotten op € 45.000;
5. VVV middels bijgevoegde conceptbrief op de hoogte stellen.

Besluit:

Conform advies
Toelichting:

Ondanks alle onzekere factoren van de afgelopen jaren, gaat het heel goed. De
garantstelling blijft nog even staan. De subsidie van de gemeente blijft op het niveau
van de afgelopen jaren. We willen dit wel kritisch (blijven) bekijken. Er worden door de
VVV extra kosten gemaakt. Dit wordt wel begrepen, maar als de VVV in de toekomst
op een andere wijze de inkomsten kan verhogen en met minder subsidie toe zou
kunnen, zullen wij dat toe juichen.
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Kort verslag overleg Optisport en gemeente
Advies:
Voor kennisgeving aannemen / instemmen met gemaakte afspraken
Besluit:

Conform advies
Toelichting:

Naar aanleiding van:
Ter aanvulling: De SPUK-aanvraag is goedgekeurd. Deze aanvraag heeft betrekking
op een tegemoetkoming in verband met Corona. Dit bedrag wordt door ons 1-op-1
doorgesluisd.
Overigens komt binnenkort een vergunningsaanvraag in het college in verband met
een noodzakelijke, iets andere, uitvoering van werkzaamheden voor de
brandveiligheid.
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Vervolgstappen Wooncoöperatie WaddenWonen
Advies:
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•
•
•

In te stemmen met de benoemde gemeentelijke randvoorwaarden;
Op korte termijn WaddenWonen uit te nodigen voor een vervolggesprek;
Samen met WaddenWonen een concrete routekaart op te stellen.

Besluit:

Aanhouden
Toelichting:

Het college wil eerst een gesprek aangaan met WoonFriesland, daarna kan dit advies
opnieuw worden aangeboden, zodat ook de uitkomsten uit dat gesprek in de advisering
worden meegenomen. Daarna kan het gesprek met WaddenWonen worden
aangegaan.
Aan WaddenWonen aangeven dat er voor het einde van dit jaar nog een afspraak
wordt gemaakt.
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Voorkeursrecht Melle Grietjespad 11A
Advies:

1. Geen gebruik te maken van het recht tot koop van het perceel met opstallen
Melle Grietjespad 11A onder de voorwaarde dat
2. het voorkeursrecht van de gemeente genoemd in bepaling 16 van de koopakte
opgelegd wordt aan de koper van het perceel
3. In te stemmen met bijgevoegde brief

Besluit:

Aanhouden
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Wijziging statuten Stichting Opus 3
Advies:
In te stemmen met de gewijzigde concept-statuten van Stichting Opus 3.
Besluit:

Conform advies
Toelichting:

De wijziging van de statuten heeft geen consequenties voor de gemeente.
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Rondvraag
Besluit:

Burgemeester van Gent:
- Bijeenkomst Programma Rijke Waddenzee; als voorzitter deelgenomen. Deze
overleggroep wordt opgeheven, de inhoudelijke punten worden elders ondergebracht.
- Bijeenkomst Nationaal Park, publieksavond.
- Opening Koningshuis; prima bijeenkomst.
- Vaccineren: 8 december worden alle 60+-eilanders in staat gesteld een
boostervaccinatie te ontvangen.
- Nieuwe Covid maatregelen: Onze AOV-er is druk bezig om diverse zaken te regelen
en vragen te beantwoorden. Politie heeft gecontroleerd op sluitingstijden horeca. Over
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het algemeen is dit prima nageleefd, met een enkele uitzondering.
- Er is een aantal mensen op het eiland die extra inzet vragen van maatschappelijk
werk, GGD, politie en anderen.
- Wadden2daagse is nu aanstaande donderdagavond, 18 november, gepland: digitaal.
Wethouder Hagen:
- Evaluatie raadsvergadering. Het college is verheugd over het gegeven dat de
begroting unaniem, met stemverklaring van de oppositie, is aangenomen. Er komt nog
een aanvullend advies over de uitvoering van de motie over de tarieven
toeristenbelasting voor schoolreizen.
- Bijeenkomst met de raad over technische vragen over de herfstnota. Was een goede
bijeenkomst.
- Bezoek Commissaris der Koning (CdK) was zeer plezierig. Het college is overigens
ook verheugd over de positieve indruk die de CdK over ons heeft.
- Evaluatie Samsø-reis heeft plaats gevonden. De opkomst viel wat tegen.
- Bijeenkomst over hoog water; er zijn aanvullende afspraken gemaakt op het
draaiboek. Zie verder bij wethouder Gerbrands.
- Presentatie over semi-autonoom autovervoer door Arjen Schoemaker. Gaat met
name over ideeën voor transport naar de horeca. Het doel is om dit op een zo
duurzaam mogelijke wijze te doen. Het college zou de ideeën ook graag uitgebreid zien
worden voor bagagevervoer. Probleem is vooralsnog dat dit soort semi-autonoom
vervoer door RDW nog niet is toegestaan op de openbare weg. Een pilot in
samenwerking met RDW zou mooi zijn.
Wethouder Gerbrands:
- Hoogwater veerdam. Er is een bijeenkomst geweest met de betrokken partijen om het
draaiboek door te nemen. Dit draaiboek is in orde, maar er blijken
communicatiestoornissen te zijn geweest. Hierover zijn aanvullende afspraken
gemaakt. De provincie en Arriva overleggen nog over het gegeven of de bussen door
hoog water mogen rijden. De politie gaat de afsluiting van de Veerdam begeleiden.
Burgemeester gaat dit nog afstemmen / bevestigen.
- overleg over inzet Waddenheli. Er zijn ideeën om deze in te zetten voor COVID
transport. Nagaan hoe het zit met de beschikbaarheid van een heli voor
Schiermonnikoog. Dit moet wel goed gecommuniceerd worden.
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Uitnodigingen / vertegenwoordiging
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