Besluitenlijst College B & W vergadering
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter

1

23-11-2021
9:00 - 12:00
Burgemeesterskamer
I. van Gent

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

Conform advies, met een enkele tekstuele aanpassing
Toelichting:

Tekstueel:
- Agendapunt 10 (Rondvraag). Het punt over de inzet van de Waddenheli is niet
ingebracht door wethouder Gerbrands, maar door burgemeester mevrouw van Gent.
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Omgevingsaanvraag 2021.0081, wijzigen brandscheiding, Duinpad 10
Advies:

•
•
•

de vergunning te verlenen,
instemmen met gelijkwaardige oplossing
voorwaarde te verbinden omtrent onderhoud installatie

Besluit:

Conform advies
Toelichting:

De oorspronkelijk aangevraagde brandscheiding kon technisch niet uitgevoerd worden.
Er is nu een alternatief voorstel, dat een zelfde afdoend effect heeft. Het college is
verheugd dat dit op korte termijn gerealiseerd kan worden, zodat het bij de opening van
het zwembad gereed is.
3

Brief Update over het vervolgtraject LTF 3 15 november 2021
Advies:

1. De brief van de Aandeelhouderscommissie Stedin ter kennisgeving aan de
raad aan te bieden.

Besluit:
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Conform advies
Toelichting:

Het gaat om het vervolgtraject op de verwerving van de aandelen van enkele jaren
geleden. In dit voorstel wordt aangegeven wat de toekomstplannen zijn; in de loop van
2022 wordt een besluit gevraagd.
Het college zou graag op korte termijn een gesprek met Stedin aan gaan. Met name
om de relatie met ons duurzaamheidsbeleid te bespreken en mogelijkheden in beeld te
krijgen.
4

Ondersteuning introductie Omgevingswet- vervolgopdracht
Advies:
• Instemmen met de offerte van JS Consultancy en op basis hiervan de opdracht
verstrekken.
• Het verschil in dekking voor 2021 ad € 6.100 mee te nemen bij de jaarrekening 2021.
Besluit:

Conform advies
Toelichting:

De voorbereidingen op de Omgevingswet moeten een vervolg krijgen. Hiervoor is er
een vervolgopdracht nodig.
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Bieding 2022 WoonFriesland
Advies:

•

Kennis te nemen van de bieding 2022 van WoonFriesland.

Besluit:

Conform advies
Toelichting:

Er is binnenkort een gesprek van het college met WoonFriesland. Naast dit onderwerp
zal het college ook over een aantal andere items willen spreken: PAW, WaddenWonen,
welke rol wil WoonFriesland spelen in onze huurvoorraad et cetera.
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Deelnemersovereenkomst Stimuleringsfonds Volkshuisvesting
Advies:

•

Deelnemersovereenkomst te ondertekenen

Besluit:

Conform advies
Toelichting:

Het voorstel gaat over een actualisering van de bestaande overeenkomst. Er is sprake
van een revolverend fonds. Er bestaat ook een regeling om verduurzaming door
ouderen die een overwaarde op het huis hebben, mogelijk te maken.
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Eindrapport Dursum Eilaun
Advies:

•
•
•
•

In te stemmen met het eindrapport Dursum Eilaun;
Raad verzoeken in te stemmen met het eindrapport Dursum Eilaun;
In te stemmen met het opzetten en uitvoeren van een isolatie- en
besparingsprogramma;
In te stemmen met het uitvoeren van nader onderzoek voor de productie van
energie door middel van zon, wind en groen gas/ waterstof.

Besluit:

Conform advies
Toelichting:

- Het college is content met het rapport: het is een goede weergave waar we op dit
moment staan, welke zaken er in ontwikkeling zijn (isoleren, besparen) en waarnaar er
nader onderzoek moet plaatsvinden. In diverse verbanden en overleggen hebben ca
50 mensen van het eiland deelgenomen. Dit is positief, zeker tegen de achtergrond van
de beperkingen in de Coronaperiode. Ook de jongeren zijn er goed bij betrokken. Dat
wordt zeer gewaardeerd en biedt perspectief voor de toekomst.
- Het eilandergesprek over dit rapport zal ivm Coronamaatregelen digitaal
georganiseerd moeten worden.
- Verslag Samsø is in afronding, wordt nog bijgevoegd.
- Er zal nog nader onderzoek gedaan worden naar de mogelijkheden van een
zonnepark op het eiland, in combinatie met een opslagmogelijkheid. Er is ook nog geen
concreet voorstel over de locatie waar dat zou moeten plaats vinden. De
maatschappelijke haalbaarheid is een punt van aandacht. Ook over de
aanvaardbaarheid van een of enkele windmolens wordt op het eiland verschillend
gedacht.
- In het rapport staat ook aangegeven dat oplossingen haalbaar, betaalbaar en
praktisch voor de lokale bevolking moet zijn.
- Het college wil het rapport graag aanbieden aan de (opiniërende) en de
beeldvormende raadsvergadering van 7, respectievelijk 21 december.
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Rondvraag
Besluit:

Burgemeester van Gent:
- Nieuwe APV is in vergaande voorbereiding; vanmiddag bespreking in beleidsteam.
Daarna komt het spoedig naar het college en vervolgens de gemeenteraad.
- Uit controles blijkt dat de horeca zich redelijk tot goed houdt aan de sluitingstijden.
- Overleg met burgemeesters over vuurwerkverbod. Dit verbod is ondertussen landelijk
afgekondigd. Lokaal gaan we nog wel kijken naar Carbidschieten: onder welke
condities kan dit doorgang vinden.
- Piket gaat tot en met donderdag (einde van de middag) over naar Wethouder Hagen
in verband met afwezigheid vanaf hedenmiddag van de burgemeester.
Wethouder Hagen:
- Raadsvergadering. Was erg positief. Het bestemmingsplan Dorp kan doorgaan in de
procedure. Transitievisie Warmte en krediet voor de school zijn ook door gegaan.
- Bijeenkomst over agrarische reststromen, met een boer uit Sudwest-Fryslan.
Voortgezet gebruik in plaats van afval. Vanuit gemeente was ook onze voorman van de
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buitendienst aanwezig. In december komt er een rapport over de mogelijkheden op ons
eiland.
- Gebiedsplatform voorbereid. Er zijn 19 projecten besproken; van ons: Schieracademy
en de skatebaan. We zijn vol goede moed dat onze projecten kunnen worden
ingewilligd. Moeten we nog afwachten.
- Woningbouw in Oost is in volle gang. Het eerste huis is “dicht”. Er is wel enige zorg
over bermen ca in de aanrijroutes.
Wethouder Gerbrands:
- F-Bok. (Fries bestuurlijk overleg krimp). Daar is de stand van zaken LOC en quick
wins gemeld. Het Fries sociaal planbureau heeft een nieuwe ‘almanak’ uitgebracht.
- Startbijeenkomst midterm review vervoersconcessie bijgewoond. Ook 3 mensen van
cliëntenplatform waren aanwezig en diverse bestuurlijke organisaties. Rapport moet
juni 2022 worden opgeleverd. Het ging deze keer nog uitsluitend om het proces; in het
vervolg gaat het om de ervaringen tot nu toe en wensen voor de toekomst.
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Uitnodigingen / vertegenwoordiging
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