Besluitenlijst College B & W vergadering
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
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18-01-2022
9:00 - 12:00
Burgemeesterskamer
I. van Gent

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

Conform advies
Toelichting:

Wethouder Gerbrands vraagt of er een subsidie mogelijk is voor de sloop van de
manege?
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Benoeming leden en plaatsvervangende leden hoofd- en centraal stembureau
Advies:
De leden van het hoofd- en centraal stembureau voor een periode van vier
kalenderjaren als volgt te benoemen:
Voorzitter: mevrouw I. van Gent, burgemeester
Lid/Plv voorzitter: mevrouw J. Frijters
Lid: mevrouw N. Laninga
Lid: mevrouw S. Reichardt
Lid: de heer M. van der Linden
Plaatsvervangend lid: mevrouw F. Venselaar
Plaatsvervangend lid: mevrouw M. den Boer
Plaatsvervangend lid: de heer K. Bentum
Besluit:

Conform advies
Toelichting:

- Er zijn drie dagen om te stemmen: 14, 15 en 16 maart.
- Locatie stembureau is het gemeentehuis. Als er zware coronamaatregelen zijn, zal
het kamermuziekfestival niet doorgaan en ontstaat de mogelijkheid om de verkiezingen
te verplaatsen naar het dorpshuis. Te zijner tijd bekijken of we dat dan gaan doen.
- Er moet nog iets bedacht worden (zo nodig, afhankelijk van het coronaregime in
maart) voor de avondsessie op de uitslagavond. Wellicht dat er buiten iets geregeld
kan worden met partytent of iets dergelijks.
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Omgevingsaanvraag 2021.0105, overkapping Rijspolder 61
Advies:
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•

De beslistermijn met 6 weken te verlengen

Besluit:

Conform advies
Toelichting:

In de brief graag aangeven dat de nieuwe datum de uiterste datum is en dat
geprobeerd wordt de aanvraag eerder af te handelen.
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Adresonderzoek met VOW
Advies:
Instemmen met besluit en conceptbrief ambtshalve uitschrijving onbekend waarheen
(VOW).
Besluit:

Conform advies
5

Rondvraag
Besluit:

Burgemeester van Gent:
- Aangezien de koffieochtenden in het Koningshuis niet actief zijn ivm corona, gaat een
voorgenomen bezoek van het college nu niet door. Wij pakken dit later op.
- In verband met afwezigheid van mevrouw Van der Meulen bij de aanstaande
raadsvergadering neemt de heer AB de tijdelijke voorzittersrol over bij de onderwerpen
waar de burgemeester portefeuillehouder is.
- Gedeputeerde Gräper van provincie Groningen neemt de portefeuille van de
vertrokken gedeputeerde mevrouw Homan voorlopig waar. Zij is aan het peilen hoe
iedereen in het ‘kabeldossier’ en de overige aanverwante onderwerpen staat. Men
overweegt een coördinerend gedeputeerde voor de Wadden aan te wijzen.
- Twee keer overleg met Friese burgemeesters over de situatie rond
coronamaatregelen. Via het Veiligheidsberaad is een gezamenlijk standpunt richting
het kabinet gegaan. We wachten in spanning af hoe het nu verder gaat. Er zijn zeer
hoge besmettingscijfers, onduidelijk is wat het effect hiervan nog is op de zorg; in
hoeverre moeten we hiermee leren leven?
- Geconstateerd is dat er recent erg weinig problemen zijn geweest met
horecabedrijven die open zijn gegaan. Ook is men op het eiland niet van plan ‘actie’ te
voeren. De druk is er nu natuurlijk ook vanaf. De kerstperiode was anders, toen was er
wel wat wrevel. De bijeenkomst met SOV en horecavereniging is – in verband met het
aantal deelnemers en de recente coronagevallen - uitgesteld. Dit willen we graag live
doen in plaats van digitaal; zodra dat weer kan, wordt de bijeenkomst opnieuw
gepland.
- Overleg met thuiszorg is gewenst om te kijken of er een plan B is, indien door grote
aantal besmettingen bij het personeel de zorg onder druk staat. Wethouder Gerbrands
pakt dit op.
Wethouder Hagen:
- Gesprekken gevoerd met aantal mensen over het bestemmingsplan Dorp. Er zijn de
laatste dagen nog veel zienswijzen binnen gekomen.
- Digitale bijeenkomst bijgewoond van Liander. Was een goede bijeenkomst. Liander
wil graag meedenken over de verduurzaming.
Wethouder Gerbrands:
- VNG-algemene ledenvergadering (digitaal) bijgewoond. Interessante opening door
burgemeester van Zanen. Minister Hanke Bruins Slot was ook aanwezig. Er zijn veel
moties in stemming gebracht, waarvan het VNG bestuur wordt verzocht deze in te
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brengen in de diverse overleggen met het Rijk:
•
•
•
•

de moties over verzoeken om versoepelingen COVID zijn allen aangenomen.
grote meerderheid heeft gestemd voor het terug draaien van bezuinigingen op
jeugdzorg.
herijking gemeentefonds: motie met zeer grote meerderheid van 90%
aangenomen.
vrijwel alle andere moties zijn met zeer grote meerderheid aangenomen, onder
andere over Nationale parken, vergroening woningbouwopgave en
duurzaamheid.

- webinar VRF bijgewoond. In verband met digitale opstartproblemen hebben niet alle
collegeleden de sessie kunnen volgen.
- Kattenoverleg bijgewoond. Wij zitten daar als waarnemer bij. Op 31 januari en 1
februari kunnen op het eiland de katten van onze inwoners gesteriliseerd / gecastreerd
en gechipt worden. Dit wordt niet uitgevoerd door de Dierenartspraktijk Dokkum. Zij zijn
hier op geen enkele wijze bij betrokken, tot hun verbazing. Natuurmonumenten gaat
hierop nog actie ondernemen. Ook gaat wethouder Gerbrands nogmaals met de
werkgroep contact opnemen om te proberen de dierenartspraktijk hier alsnog een rol in
te laten krijgen.
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Uitnodigingen / vertegenwoordiging
- verzoek tot afspraak met het College
Besluit:

Burgemeester van Gent wil op het verzoek om gesprek ingaan.
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