Besluitenlijst College B & W vergadering
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter

1

21-12-2021
9:00 - 12:00
Burgemeesterskamer
I. van Gent

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

Conform advies
2

Omgevingsaanvraag 2021.0087, uitbreiden terminal, Veerweg 3
Advies:

•
•

de vergunning te verlenen,
voorwaarde te verbinden omtrent uitgestelde gegevens verstrekking

Besluit:

Conform advies
Toelichting:

Het gaat om een minder validen toiletvoorziening. Het college is blij met deze
voorziening.
3

Eindafrekening boek en gedenksteen
Advies:

1. Kennis te nemen van de eindrapportage van het 4 Mei Comité en de subsidie
voor het boek en de gedenksteen vast te stellen op € 4.962,27;
2. Het 4 Mei Comité op de hoogte stellen van het besluit middels de bijgevoegde
conceptbrief.

Besluit:

Conform advies
Toelichting:

Het overblijvend bedrag blijft niet geoormerkt beschikbaar voor cultuur. Wellicht dat er
volgend jaar wel wat extra verzoeken komen; die worden dan beoordeeld, waarbij kan
worden meegewogen dat er in 2021 minder geld is uitgegeven.
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De overgebleven boeken die nog op het gemeentehuis liggen, worden ter beschikking
gesteld aan ’t Heer en Feer, die ze mag verkopen.
4

Inzet uitkering onderwijsachterstandenbeleid 2021
Advies:

1. In te stemmen met de besteding van de uitkering
onderwijsachterstandenbeleid 2021;
2. Aan Samenwerkingsschool Yn de mande een subsidie te verlenen van €
57.470 voor onderwijsachterstandenbeleid 2021;
3. In te stemmen met de bijgevoegde conceptbrief aan Samenwerkingsschool Yn
de mande.

Besluit:

Conform advies
Toelichting:

Naar aanleiding van:
Uiteindelijk zullen alle middelen worden besteed. Er zijn diverse onderwerpen en
problematieken en er is veel maatwerk geleverd. Het college is content met dit laatste.
5

Subsidie uitvoering ambities Lokaal Sportakkoord 2021
Advies:

1. Aan SWS Yn de mande een subsidie te verlenen van € 33.120 voor uitvoering
van de ambities van het Lokaal Sportakkoord 2021;
2. SWS Yn de mande op de hoogte stellen van het besluit middels bijgevoegde
conceptbrief.

Besluit:

Conform advies
Toelichting:

Naar aanleiding van:
We krijgen uiteindelijk meer middelen dan aanvankelijk toegezegd. Met Yn de Mande is
geregeld dat de nog resterende middelen de komende jaren kunnen worden
aangewend.
College geeft in overweging om ook de mogelijkheden van het Jeugdfonds sport en
cultuur onder de aandacht te brengen.
6

Voortzetting inloopvoorziening Koningshuis
Advies:

1. In te stemmen met de voortzetting van de inloopvoorziening in het
Koningshuis;
2. De kosten te dekken uit diverse budgetten.
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Besluit:

Conform advies
Toelichting:

Het is overduidelijk dat de voorziening in een behoefte voorziet. Dat geldt überhaupt
voor alle diensten die het Koningshuis aanbiedt.
Het college wil dit graag continueren.
7

Kort verslag Opus 3
Advies:
Voor kennisgeving aannemen / instemmen met de gemaakte afspraken.
Besluit:

Conform advies
Toelichting:

Het college stemt in met de gemaakte afspraken.
Het college is verheugd over een toekomstige samenwerking tussen Opus 3 en IN.
Vooral om de jongeren enthousiast te krijgen en te houden, zijn er wat aanpassingen
nodig van de traditionele invulling rondom de fanfare.
8

Vroegsignalering en preventie
Advies:

1. In te stemmen met het projectplan schuldendomein vroegsignalering en
preventie;
2. In te stemmen met het aangaan van een overeenkomst voortvloeiend uit het
Landelijk convenant Vroegsignalering met WoonFriesland;
3. De uitwerking hiervan op Schiermonnikoog te omschrijven in nadere
werkafspraken tussen de diverse partners.

Besluit:

Conform advies
Toelichting:

Sinds dit jaar heeft de gemeente een coördinerende rol in de vroegsignalering van
financiële problemen bij de zogenaamde leveranciers van vaste lasten, zoals energie,
huur, water, zorgverzekering, enzovoorts. Er wordt nu een convenant gesloten met
WoonFriesland en er worden werkafspraken met alle partners gemaakt.
9

Omgevingsaanvraag 2021.0094, Rijspolder 64 Vergroten rec.woning
Advies:

•

Beslistermijn verlengen

Besluit:

Conform advies
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10

Omgevingsaanvraag 2021.0094, Langestreek 92, interne verbouwing
Advies:

•

Beslistermijn verlengen

Besluit:

Conform advies
11

Rondvraag
Besluit:

Burgemeester van Gent:
- Rinske van der Bijl is de nieuwe kinderburgemeester geworden. Het was een mooie
bijeenkomst in het Dorpshuis.
- Bestuurlijk afstemmingsoverleg met collega-burgemeesters over de oud- en
nieuwviering. Bij ons mag er alleen Carbidschieten in aangepaste vorm.
- Er is veel uitzoekwerk geweest op de nieuwe COVID-maatregelen: wat mag wel, wat
niet.
- Openbare toiletten blijven open, tenzij het (hard) gaat vriezen.
- Kerk: wordt niet aangelicht, maar er is op 30 december en bij de jaarwisseling wel
muziek.
Wethouder Hagen:
- Raadsbijeenkomst Waddeneilanden over het waddenprogramma 2050 bijgewoond.
De uitleg van de heer Kees van Es was prima.
- Herijking gemeentefonds, VNG-bijeenkomst. Op 7 januari wordt dit vervolgd met de
Groningse en Friese collega’s, om op 13 januari 2022 bij de ALV goed beslagen ten ijs
te komen. Daar is Wethouder Hagen ook aanwezig.
- Bijeenkomst organische reststoffen. In januari 2022 komt er een eindrapport naar
college en de raad. Wellicht dat er een presentatie aan de raad kan worden gegeven.
Er ligt een inhoudelijke link met een vergister, met name in de zin dat het aanbod van
materiaal daarvoor afneemt; anderzijds kan het meer houtachtig afval daarvoor juist
wel van belang zijn.
Wethouder Gerbrands:
- Overleg met Fumo bijgewoond. Het ging vooral over governance en Omgevingswet.
Fumo gaat een overdrachtsdocument maken voor potentiële nieuwe wethouders.
- Pho Sociaal Domein. Nieuwe centrumregeling SDF moet nog door ons worden
vastgesteld.
- Vergadering Kabelnoord, er is onder meer gesproken over het profiel voor de nieuwe
directeur.
- Hanzehogeschool, afdeling bouwkunde, is verzocht om een prijsvraag te organiseren
voor het opwaarderen van de nieuwe unit bij onze milieustraat / benzinepomp. Er is erg
enthousiast op gereageerd.
13

Uitnodigingen / vertegenwoordiging
- Uitnodiging Extra ALV 13 januari 2022
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