Besluitenlijst College B & W vergadering
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
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25-01-2022
9:00 - 12:00
Burgemeesterskamer
I. van Gent

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

Conform advies
Toelichting:

Tekstueel:
Er zijn enkele redactionele aanpassingen.
Naar aanleiding van:
agendapunt 1. Besluitenlijst vorige vergadering:
Nagegaan is of er een subsidiemogelijkheid voor de asbestsanering of sloop manege
is. Dat is niet het geval voor overheidsinstellingen.
Agendapunt 5. Rondvraag:
- Overleg met thuiszorg door wethouder Gerbrands heeft plaats gevonden. Er zijn op
dit moment geen problemen in verband met besmettingen. Burgemeester van Gent
gaat nog praten over het zogenaamde plan B.
- Wethouder Gerbrands heeft gesproken met en gaat spreken met dierenarts uit
Dokkum; er is ook een gesprek van deze dierenarts met Natuurmonumenten. Er blijken
communicatieve misverstanden geweest te zijn. De dierenartsen worden (weer)
betrokken in het proces.
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(Meerlaags) Waterveiligheidsstrategie
Advies:
- kennis te nemen van en in te stemmen met het voorstel Pilot Integrale (Meerlaags)
Waterveiligheidstrategie (MLV) Waddeneilanden zoals voorgesteld aan De
Waddeneilanden op het DB van 27 januari 2022.
- in te stemmen met een evenredige verdeling van de kosten over de 5
Waddeneilanden
Besluit:

Conform advies
Toelichting:

Naar aanleiding van:
In het kader van het Deltaprogramma moet deze strategie worden vastgesteld. Hoewel
wij geen bebouwing buitendijks hebben, moeten ook wij dit doen. De veiligheidsregio
gaat de eerste fase betalen. Voor het vervolg moeten de eilanden zelf een bijdrage
leveren, de verdeelsleutel is, in tegenstelling tot de reguliere verdeelsleutel, in dit geval:
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alle eilanden even veel. Het college stemt hier mee in, maar dit moet wel een
uitzondering blijven.
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Gedoogbeslissing
Advies:

1. het gebruik van de recreatiewoning op het adres Badweg 85A voor
permanente bewoning expliciet te gedogen tot 10 april 2022;
2. betrokkenen daarvan op de hoogte te stellen zoals verwoord in de bijgevoegde
brief (bijlage 1).

Besluit:

Conform advies
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Uitstroomconvenant Weer Thuis Fryslân 2022
Advies:
Het college van B&W besluit:

1. Het uitstroomconvenant Fryslân 2022 vast te stellen
2. De gemeenteraad te infomeren middels bijgevoegde raadsmemo
De burgemeester besluit:
3. Wethouder E. Gerbrands te machtigen tot ondertekening van het
uitstroomconvenant Fryslân 2022

Besluit:

Conform advies
Toelichting:

Naar aanleiding van:
Het convenant ziet op mensen die in tijdelijke opvang / beschermd wonen zitten en die
op een gegeven moment weer terug gaan naar een reguliere woning.
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Offerte GGD Fryslân pedagogische inzet 2022
Advies:

1. Akkoord te gaan met de offerte van GGD Fryslân voor het aanvullend pakket
2022;
2. De kosten van € 8.200,- te dekken binnen de post 66.714.10.6 Openbare
gezondheidszorg.

Besluit:

Conform advies
Toelichting:

Naar aanleiding van:
Voor de komende jaren proberen de prijsindexatie van het budget alvast in de
begroting mee te nemen, zodat dit niet via de lentenota hoeft.
Pagina 2

Het college zou graag eens worden bijgepraat over dit onderwerp, bijvoorbeeld door de
school / JGZ: hoe gaat dit in zijn werk, wat zijn de resultaten. Goed onderwerp voor het
inwerkprogramma van het nieuwe college.
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Jaarrekening 2020 en begroting 2022 Dorpshuis
Advies:

1. De jaarrekening 2020 en begroting 2021-2023 voor kennisgeving aan te
nemen;
2. De subsidie voor 2020 vast te stellen op € 43.600;
3. De subsidie 2022 te bevoorschotten op € 43.600 waarbij de dekking wordt
gevonden op 6.670.15.6 Dorpshuis;
4. In te stemmen met de bijgevoegde conceptbrief.

Besluit:

Conform advies, met aanvulling in de uitgaande brief.
Toelichting:

Het college wil graag weer eens in gesprek met het dorpshuis. Hoe gaat het straks
allemaal weer opgepakt worden. We constateren dat er nog geen nieuw jaarplan en
een begroting voor 2022 zijn ingediend. In de brief die nu uitgaat hier graag aandacht
voor vragen.
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Adresonderzoek met VOW
Advies:
Instemmen met besluit en conceptbrief ambtshalve uitschrijving onbekend waarheen
(VOW).
Besluit:

Conform advies
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Decembercirculaire 2021
Advies:

1. De effecten van de decembercirculaire 2021 voor kennisgeving aan te nemen;
2. De raad voor te stellen om de coronagelden 2021 in 2022 te onttrekken aan de
algemene reserve;
3. De raad voor te stellen om de ontvangen coronagelden 2021 bij de
jaarrekening 2021 terug te storten in de algemene reserve;
4. De raad voor te stellen om de coronagelden vanaf 2022 vanuit deze circulaire
te bestemmen als kosten voor de betreffende onderdelen in de exploitatie;
5. De raad voor te stellen om middels het vaststellen de 8e begrotingswijziging
2022 de financiële effecten 2022 te verwerken in de begroting.

Besluit:

Conform advies
Toelichting:
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Coronagelden: €10.000 wordt afzonderlijk gehouden, om snel in te kunnen spelen op
ontwikkelingen en noodzakelijke maatregelen. Voorbeeld: voucher.
De wens is om de voucher weer in te zetten. De niet-ingezette vouchers wil het college
weer toekennen aan de voedselbank.
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Eindafrekening oesterzwamproject
Advies:

1. Kennis te nemen van de eindrapportage van De Tuin naast de Branding en de
cofinanciering voor het project ‘Oesterzwammen’ vast te stellen op € 3.800;
2. Het resterende bedrag van € 760 overmaken aan De Tuin naast de Branding;
3. De Tuin naast de Branding op de hoogte stellen van het besluit middels
bijgevoegde conceptbrief.

Besluit:

Conform advies
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Subsidie WaddenWonen DOM
Advies:

1. Aan WaddenWonen een subsidie te verlenen van € 2.647,26;
2. De kosten van € 2.647,26 te dekken uit de procesgelden DOM;
3. WaddenWonen op de hoogte stellen van het besluit middels bijgevoegde
conceptbrief.

Besluit:

Conform advies
Toelichting:

Er is een tekort ontstaan. Het verzoek is aan ons gedaan om dit te vergoeden. Het kan
gedekt worden uit de procesgelden DOM.
Voor het college geldt dat er wel een opmerking in de brief gemaakt moet worden dat
dit eenmalig is en dat men in het vervolg hier geen aanspraak meer op kan maken.
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Rondvraag
Besluit:

Burgemeester van Gent:
- Overleg over Net op Zee met gedeputeerde Fleur Gräper van provincie Groningen.
De beide provincies, gemeenten Hogeland en Schiermonnikoog en het waterschap
Noorderzijlvest trekken gezamenlijk op. Er is een gezamenlijke brief geschreven naar
de Tweede Kamer. De provincie Groningen wil nu (ook) kijken naar de volgende
windparken ná het windpark dat nu aan de orde is. Ook is uitgesproken dat West niet
de voorkeur heeft (wordt wel nog betrokken in het onderzoek).
- Bezoek gehad van delegatie van de PS-fractie van PvdA Fryslân. Was een goed
bezoek. Ook gesproken over Net op Zee.
- Adviescollege Wet Open Overheid: burgemeester wordt hier voorzitter van. Zij zal het
college hierover enige stukken aanbieden.
Wethouder Hagen:
- Provinciaal overleg over Gastvrij Friesland. Ging met name over waterrecreatie en
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marketing. Kwaliteit toeristische accommodaties: er is hiervoor een subsidieregeling.
Wethouder gaat dit met beleidsmedewerker opnemen.
Wethouder Gerbrands:
- F-BOK overleg: grens huisvestingsvergunning in huisvestingswet is aan de orde
gesteld. Er is nog geen reactie vanuit het Rijk hierop.
- Gesprek met ministerie gehad over de aanvraag van de nieuwe school.
Burgemeester van Gent probeert de nieuwe minister van basis- en voortgezet
onderwijs, Wiersma uit te nodigen voor een werkbezoek.
- Volgende week bezoek aan oratie van de heer Marijn Molenaar in Franeker.
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Uitnodigingen / vertegenwoordiging
- Media request - RTBF
Besluit:

- Verzoek RTBF voor interview. Wethouder Hagen gaat dit doen.
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