Besluitenlijst College B & W vergadering
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Voorzitter

1

30-11-2021
9:00 - 12:00
Burgemeesterskamer
I. van Gent

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

Conform advies
Toelichting:

Tekstueel:
Agendapunt 3, Brief Update over het vervolgtraject LTF 3 15 november 2021 (Stedin):
Het gaat om het vervolgtraject op de verwerving van de aandelen van vorig jaar (in
plaats van ‘enkele jaren geleden’).
Naar aanleiding van:
Agendapunt 8, Rondvraag: Gebiedsplatform: al onze aanvragen zijn ondertussen
gehonoreerd.
2

Tariefdifferentiatie toeristenbelasting voor verblijf in kader van schoolreis
Advies:

1. De raad voor te stellen het tarief toeristenbelasting 2022 voor het houden van
verblijf langer dan één dag of gedeelte daarvan in het kader van een schoolreis
door leerlingen en hun begeleiders van een basisschool te stellen op € 1,76
per persoon per nacht.

Besluit:

Conform advies
Toelichting:

Tekstueel:
Portefeuillehouder is in dit geval burgemeester van Gent.
Naar aanleiding van:
Het advies aanvullen: Na een jaar moet er geëvalueerd worden hoe deze regeling in de
praktijk uit werkt. Komt het aantal schoolreisovernachtingen overeen met het verwachte
aantal?
3

Nieuwe beheersovereenkomst SVn
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Advies:

1. De nieuwe beheersovereenkomst SVn te laten ondertekenen door de
burgemeester
2. De extra kosten te verrekenen in het rentetarief van nieuwe uit te geven
(duurzaamheids)leningen

Besluit:

Conform advies
Toelichting:

Dit advies gaat over het vaste jaarlijkse bedrag van €2500. Het college geeft in
overweging om in de toekomst dit bedrag te verrekenen met het verschil tussen de
rentevergoeding en de beheersvergoeding.
4

Aanvullend ontwerp Programma Noordzee - zienswijze
Advies:
- Geadviseerd wordt om in te stemmen met de gezamenlijke zienswijze van de
Waddeneilanden inzake het Aanvullend Programma Noordzee (bijgevoegd).
Besluit:

Conform advies
Toelichting:

Tekstueel:
De opmerkingen die aan het eind van de brief worden gemaakt over de
scheepvaartveiligheid zijn voor ons college het centrale punt in het bezwaar. Meer dan
de zichtlijnen. Dit zo mogelijk een centralere plek geven in de brief.
5

Beleidsregels Huishoudelijke Hulp met normenkader
Advies:

1. In te stemmen met de Beleidsregels Huishoudelijke Hulp met het
normenkader, met ingang van 01 januari 2022.

Besluit:

Conform advies
Toelichting:

Het normenkader wordt vervangen door een nieuwe set van normen; dit nieuwe kader
moet worden vastgelegd.
Het college valt de gedetailleerdheid en onpersoonlijkheid van deze normen op. In de
praktijk moeten deze wel op de menselijke maat worden toegepast; er zullen voor onze
inwoners geen wijzigingen ten gevolge van dit kader merkbaar zijn. Mochten er toch
negatieve bijverschijnselen dreigen te ontstaan, wil het college gelijk ingrijpen.
6

Gemeentelijke financieringsconstructies
Advies:
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•
•
•

In te stemmen met het onderzoeken van de diverse gemeentelijke
financieringsconstructies;
Voor de invulling van deze constructies in gesprek te gaan met SVn;
De raad over dit onderzoek te informeren.

Besluit:

Conform advies
Toelichting:

Naar aanleiding van:
De verschillende regelingen zullen worden uitgewerkt op hun geschiktheid en
toepasbaarheid voor onze gemeente. Het college stelt een tijdige overleg bij het nader
onderzoek op prijs met onze medewerker en portefeuillehouder Financiën. Ook de
mogelijkheid om – in plaats van via SVn – te lenen bij de BNG moet wat het college
betreft hierbij ook betrokken worden.
7

Plan van aanpak Lokaal Sportakkoord
Advies:

1. In te stemmen met het Plan van aanpak ter uitvoering van het Lokaal
Sportakkoord.

Besluit:

Conform advies
Toelichting:

Voor de uitvoering zijn er enkele potjes beschikbaar dan wel moeten die gevonden
worden.
Het college geeft de complimenten aan de nieuwe medewerkster / sportcoördinator, die
dit plan van aanpak heeft opgesteld. Het ziet er prima uit.
8

Aansluiting MijnOverheid Berichtenbox (MOBB)
Advies:

1. Gemeente Schiermonnikoog aansluiten op MijnOverheid
2. De MijnOverheid Berichtenbox gebruiken voor het versturen van
belastingaanslagen.
3. De kosten mee te nemen bij de lentenota 2022.

Besluit:

Conform advies
Toelichting:

We sluiten graag aan bij de ontwikkeling die al in meerdere gemeenten in gang is
gezet.
9

Aanpassing financiële verordening 2017
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Advies:

1. De raad voor te stellen de financiële verordening aan te passen voor de hoogte
van de bedragen afwijkingen in artikel 5 en daarmee artikel 21 en 23 aan te
passen.

Besluit:

Conform advies
Toelichting:

Er ligt een inhoudelijke samenhang met de evaluatie, zie agendapunt 10
10

Memo evaluatie diverse aanpassingen planning control documenten
Advies:

1. In te stemmen met de memo Evaluatie diverse aanpassingen planning control
documenten en deze aan te bieden aan de raad voor dinsdag 7 december
2021.

Besluit:

Conform advies
Toelichting:

Aangegeven is dat het nieuwe systeem aan het einde van het jaar geëvalueerd wordt.
Dit is aan de raad. In seniorenconvent wordt besproken op welke wijze dit in de
beeldvormende raad van 7 december wordt besproken. Onze medewerker Financiën
heeft al een presentatie klaar.
11

Rondvraag
Besluit:

Burgemeester van Gent:
- Bezoek aan 95-jarige inwoonster
- Overleg over literair festival (volgend jaar, in overleg met VVV), burgemeester zit in
comité van aanbeveling.
- Kinderklozum en Midwinterfestival gaan helaas wederom niet door.
- Het eilandgesprek in kader Dursum Eilaun is aanstaande donderdag, digitaal.
- DB Wadden aanstaande donderdag: er is een nieuwe secretaris/directeur van de GR;
daar vindt een kennismaking mee plaats. Er wordt bovendien gesproken over de Quick
wins, de cofinancieringsmogelijkheden van de provincies en de voorwaarden van BZK.
Onze insteek is dat dit praktisch moet worden ingestoken en dat er niet moet worden
afgewacht.
Wethouder Hagen:
- Bijeenkomst met alle portefeuillehouders over Friese aanpak Omgevingsplan en visie. Er leven wat zorgen over de vergunningsvrije en meldingplichtige onderwerpen;
dit zal ook financiële consequenties hebben (leges). Er zal ook nog een
communicatiestrategie moeten worden bedacht over introductie (ook van dit financieel
punt); wellicht kan dit in Fries verband opgepakt worden.
- Het concept van het meerjaren onderhoudsplan gebouwen is intern doorgenomen.
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Met name op financieel vlak zijn er wat opmerkingen (eilander toeslag). Er moet nog
een inhoudelijke verfijningsslag gemaakt worden. Zodra het plan klaar is, gaat het in
besluitvorming; er zal ook gecommuniceerd worden met de huurders van de
gemeentelijke gebouwen..
- In een brief van VFG is gemeld dat ROB een fout heeft gemeld over de
decembercirculaire; dat betekent voor ons een nadeel van ca €8.000 voor onze
begroting van 2022.
Wethouder Gerbrands:
- Overleg wethouders sociaal domein van Friese eilanden. Onder andere over
WMO/sociaal domein. Was fijn, mede in het licht van niet doorgaan van de
Wadden2daagse.
- Kabelnoord: bijeenkomst over profiel van de nieuwe directeur.
- OV&EF (openbare verlichting en energie Fryslân): onder andere statutenwijzigingen
waren aan de orde.
- Algemeen bestuur Hus en Hiem, met name over de nieuwe rol van Welstand in de
Omgevingswet.
- Stand van zaken uitvoering ruimtelijke ontwikkelingen doorgesproken met de
projectleider.
13

Uitnodigingen / vertegenwoordiging
- uitnodiging bijeenkomst waardepropositie FUMO VTH MO gemeentesecretarissen
Besluit:

Gemeentesecretaris aanmelden
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