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07-12-2021
9:00 - 12:00
Burgemeesterskamer
I. van Gent

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

Conform advies
Toelichting:

Tekstueel:
Rondvraag. Wethouder Hagen: brief van VFG/ROB: gaat over herijking
gemeentefonds, in plaats van de decembercirculaire.
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Omgevingsaanvraag 2021.0097, Voorstreek 26B, Kappen boom
Advies:

•

de vergunning te verlenen

Besluit:

Conform advies
Toelichting:

Het gaat om een dode boom. Er wordt gezorgd voor herplant.
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Plan van Aanpak Denkrichting uitvoering ruimtelijke ontwikkelingen
Wij stellen u voor om:

1. Het plan van aanpak ten behoeve van de uitvoering van de projectonderdelen
ruimtelijke ontwikkelingen Schiermonnikoog vast te stellen.
2. De kosten verbonden aan het uitvoering geven aan het plan van aanpak ten
laste brengen van de grondexploitatie en voor het overige deel van de post
inhuur derden.

Besluit:

Conform advies
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Toelichting:

Het plan van aanpak gaat over de wijze waarop en door wie er invulling wordt gegeven
aan het besluit van de gemeenteraad van 6 juli 2021. Het plan van aanpak wordt ter
kennisgeving aangeboden aan de gemeenteraad, via lijst van ingekomen stukken.
4

Eindafrekening herinrichting dorpshuis/bibliotheek
Advies:

1. Kennis te nemen van de eindrapportage van Stichting Dorpshuis en de
cofinanciering voor het project ‘Herinrichting dorpshuis/bibliotheek’ vast te
stellen op € 75.000;
2. Het resterende bedrag van € 15.000 overmaken aan Stichting Dorpshuis;
3. Stichting Dorpshuis op de hoogte stellen van het besluit middels bijgevoegde
conceptbrief.

Besluit:

Conform advies
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Jaarrekening 2020 en subsidie 2022 OPUS 3
Advies:
-de jaarrekening 2020 voor kennisgeving aan te nemen;
-de subsidie 2020 vast te stellen op € 31.922;
-de subsidie 2022 te bevoorschotten op € 32.508;
-Opus 3 middels bijgevoegde conceptbrief op de hoogte stellen.
Besluit:

Conform advies
8

Rondvraag
Besluit:

Burgemeester van Gent:
- Programma Rijke Waddenzee; is tot en met 2022 gegarandeerd. Taak wordt wellicht
overgenomen door andere samenwerkingsverbanden. Ministeries LNV en I&W
bereiden, tezamen met Beheerautoriteit, hierover een advies voor.
- Dursum Eilaun; Webinar; burgemeester heeft vooral positieve reacties gekregen.
- Het ministerie van EZK heeft laten weten de route van de kabel opnieuw te gaan
bekijken.
Wethouder Hagen:
- Webinar duurzaamheid bijgewoond; De interactiviteit viel wat tegen; niet alle vragen
zijn beantwoord. Er kwam niet echt een gesprek op gang, uiteraard is daar de digitale
werkvorm vooral debet aan.
- Bijeenkomst lokaal sportakkoord met scholen en sportverenigingen. Scholen zijn
tevreden, binnenkort wordt door onze coördinator extra ingezet op de
sportverenigingen.
- Stuurgroep Streekwerk bijgewoond. Met name de ‘blauwe onderwerpen’, zoals de
dijkaanpassingen zijn hier aan de orde. Waterschap zet vol in op de voorbereidingen
hiervan.
- Jaarlijks overleg met Omrin. Er is achterstand ontstaan door problemen met de
weegbrug.
- Overleg over organische reststoffen; binnenkort verschijnt een eindrapport.
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Wethouder Gerbrands:
- Jaarlijks overleg Jachthaven. Er zijn 20.000 overnachtingen geweest. Er zijn diverse
punten aan de orde geweest in verband met onderhoud, baggeren, vuil water inname.
Er is binnenkort een aparte bijeenkomst met de door ons ingehuurde medewerker over
baggeren.
- Bijeenkomst, tezamen met het voltallig college, met de Stichting Zuidertoren.
Standpunten ten aanzien van de last onder dwangsom en de toekomstplannen zijn
uitgewisseld.
- Portefeuillehoudersoverleg werk en inkomen. Er is onder meer gesproken over
bijdrage bij energiearmoede.
- Webinar duurzaamheid bijgewoond; was een goede bijeenkomst, hoewel er niet veel
nieuws werd gemeld.
- Kattenwerkgroep; begin volgend jaar gaat informatievoorziening op gang komen over
de wijze waarop met de verwilderde katten wordt om gegaan.
- Bestuurlijk overleg, tezamen met college, met WoonFriesland. Het college vond dit
een vruchtbare bijeenkomst. Het is wel jammer dat het overleg dat de verbinder van de
DOM met WF heeft gehad over WaddenWonen een geheel andere indruk heeft
opgeleverd; WF is bereid de mogelijkheden te verkennen.
- Gesprek met journalist NRC over huisvestingsproblematiek op eilanden.
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Uitnodigingen / vertegenwoordiging
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