Besluitenlijst College B & W vergadering
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14-12-2021
9:00 - 12:00
Burgemeesterskamer
I. van Gent

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

Conform advies
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Voortgangsrapportage wisselwerking Deltaprogramma en Waddeneilanden
Advies:
-Kennisnemen van de voortgangsrapportage Waddeneilanden en Deltaprogramma
-Memo en Voortgangsrapportage Waddeneilanden en Deltaprogramma ter
kennisname doorsturen aan de gemeenteraad van januari, op de Lijst Ingekomen
Stukken (LIS)
Besluit:

Conform advies
Toelichting:

Grootste problemen liggen op Terschelling en Vlieland. Bij ons gaat de komende jaren
het project over de dijk- en duinverzwaring lopen. Voor de provincie Fryslân wordt
gewerkt aan een waterprogramma. Onderdeel daarvan is ook het bewust omgaan met
water / voorkomen verspilling. Dat is ook voor ons van belang: onze zoetwaterbel is
niet oneindig groot en staat onder druk ten gevolge van zeespiegelstijging / verzilting.
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Afwijzing doorstroomwoning
Advies:

•
•

Op basis van aangeleverde gegevens aanvrager geen doorstroomwoning toe
te wijzen;
Aanvrager door middel van bijgesloten conceptbrief te informeren.

Besluit:

Conform advies
Toelichting:

Het profiel van de verzoeker past niet op de doelgroep waarvoor de
doorstroomwoningen zijn bedoeld.
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Het college zou de gang van zaken rondom de doorstroomwoningen en de regeling
hiervoor willen evalueren, waarbij ook de regels die we hebben gesteld, zoals
leeftijdsgrens, aan de orde kunnen komen. Wellicht meenemen bij de voorbereidingen
van de Woonvisie
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Prestatieafspraken 2022
Advies:

1. In te stemmen met de prestatieafspraken met WoonFriesland voor 2022;
2. Wethouder Gerbrands te mandateren tot het ondertekenen van de
prestatieafspraken.
3. De gemeenteraad in kennis te stellen van de gemaakte afspraken

Besluit:

Conform advies
Toelichting:

Het college verzoekt om het gespreksverslag van het bestuurlijk overleg met
WoonFriesland van vorige week ook toe te voegen, als bijlage, aan de
prestatieafspraken.
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Programma Wadden Uitvoeringsprogramma
Advies:

1. In te stemmen met het raadsvoorstel en -besluit Programma Wadden –
Uitvoeringsprogramma en deze ter instemming voor te leggen aan de
gemeenteraad.

Besluit:

Conform advies
Toelichting:

Het college gaat mee in de aanpak en is tegelijkertijd kritisch over het proces; er ligt te
veel nadruk op de governance en te weinig op de concrete aanpak / uitvoering.
Het college staat qua inhoud positief in dit project en wil nu concrete stappen maken,
om te beginnen met de quick wins (waarvoor € 4,5 miljoen subsidie van ministerie van
BZK is ontvangen).
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Vervolgstappen Wooncoöperatie WaddenWonen
Advies:

•
•
•

In te stemmen met de benoemde gemeentelijke randvoorwaarden;
Op korte termijn in gesprek te gaan met WaddenWonen;
Samen met WaddenWonen een concrete routekaart op te stellen.

Besluit:
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Afwijkend:
Het is nu te voorbarig om te besluiten dat er een gezamenlijke routekaart opgesteld
gaat worden. Eerst zal er een gezamenlijk gesprek met de drie partijen moeten volgen.
Daarna kan de routekaart (wellicht) opgesteld worden.
Toelichting:

Het gesprek met WaddenWonen is aanstaande maandag gepland. Dit advies is ter
voorbereiding daarop bedoeld.
De eerste twee beslispunten zijn akkoord. Het gezamenlijk opstellen van een concrete
routekaart zal nog de nodige voeten in aarde hebben. Hierbij moet WoonFriesland
betrokken worden, waarmee WaddenWonen in contact moet komen. Daarna kan de
routekaart gezamenlijk worden opgesteld.
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Rondvraag
Besluit:

Burgemeester van Gent:
- Overleg Opus3. Er is ook gesproken over samenwerking met IN.
- Interview Omrop Fryslân. Naar aanleiding hiervan is een aantal instanties actief aan
het lobbyen i.v.m. zorg voor het UNESO-werelderfgoed.
- Aanstaande week is er een vergadering van het Omgevingsberaad; met name
bereikbaarheid van de eilanden wordt de komende jaren een voornaam item: baggeren
, concessies.
- Kinderburgemeester: verkiezingen aanstaande vrijdag in dorpshuis. Er zijn vier
kandidaten.
- Volgende week: afstemmingsoverleg met politie en brandweer over voorbereidingen
op oud en nieuwviering. Carbidschieten mag door gaan. Vuurwerk niet.
- Kerstmarkt gaat niet door.
- bezorgen door Horeca komt op gang.
- 22 december is burgemeester afwezig. Wellicht ook de dagen daarna. Wethouder
Hagen heeft dan piketdienst.
Wethouder Hagen:
- Nieuwe ronde ontwerpbestemmingsplan Dorp: morgen is er een inloop, waarvoor
aantal (digitale) afspraken zijn gemaakt. Met een familie is gesprek gevoerd. Daarvan
is verslag gemaakt, wat ook wordt gezien als zienswijze.
- gesprek met de Witte Winde over dierenweide; er komt binnenkort een collegeadvies
hierover. Het gesprek is als erg positief ervaren. Aandachtspunt is wel dat er veel
vernielingen zijn. Dit werpt ook zijn schaduw vooruit over plan om de skatebaan daar
wellicht te realiseren. Het college zou graag met de jongeren in gesprek gaan en hen
op hun gedrag aanspreken. En bekijken op welke wijze ook die categorie jongeren
“bereikt” kan worden.
- Aandeelhoudersvergadering Stedin. Uit herberekening is gebleken dat er €1,8 miljard
moet worden binnen gehaald. Volgend jaar komt er een vervolg op de aandelenuitgifte.
Interessant is ook wat het nieuwe regeerakkoord op dit onderwerp (energieinfrastructuur) gaat zeggen.
- Aandeelhoudersvergadering Afvalsturing Friesland NV bijgewoond.
- Overleg gevoerd met SportFryslân.
Wethouder Gerbrands:
- Op 6 november is een motie aangenomen over de woningzoekendenlijst; er is een
overzicht via de griffier, naar de raad gestuurd.
- De huurprijs van de 16 nieuwe woningen is bekend. De extra kosten ivm
zonnepanelen moet nog bekeken worden. Zodra ook dat bekend is, gaan we de
woningen publiceren. We willen in elk geval voor de kerst de procedure uitleggen en
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mogelijkerwijs ook de (prijs van de) woningen publiceren.
- Problematiek Stichting Kinderopvang Fryslân (SKF): heeft besloten op woensdag- en
vrijdagmiddag de deuren te sluiten ten gevolge van personeelstekort. Dit probleem
speelt ook op Vlieland. We gaan kijken of we gezamenlijk actie kunnen ondernemen.
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Uitnodigingen / vertegenwoordiging
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