Besluitenlijst College B & W vergadering
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezigen

1

08-02-2022
9:00 - 12:00
Burgemeesterskamer
I. van Gent
op den Buysch, I. van Gent, E.E. Gerbrands en J.C. Hagen

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

Conform advies
Toelichting:

Verslag 1 februari 2022
Tekstueel:
geen opmerkingen
Naar aanleiding van:
geen opmerkingen
2

Aansluiting BKR
Advies:

1. Aan te sluiten bij het BKR,
2. De kosten te dekken binnen de bestaande begroting op grootboeknummer
6614204 Schuldhulpverlening- 380990;
Het aanvraagformulier BKR, Overeenkomst BKR en Verklaring verwerkers te
ondertekenen (Bijlage 1, 2 en 3).

Besluit:

Conform advies
Toelichting:

Regelgeving is bedoeld ter bescherming van mensen zodat ze niet nog dieper in de
schulden komen.
3

Uitvoering Wet verplichte ggz (Wvggz) en meldpunt zorgwekkend gedrag
Advies:
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1. De “Dienstverleningsovereenkomst Collectieve taken GGD Fryslân in het kader
van de Wvggz 2022-2024” ondertekenen om afspraken vast te leggen voor de
uitvoering van taken ten behoeve van de uitvoering van de Wvggz door
Veiligheidsregio Fryslân (GGD Fryslân);
2. De “Dienstverleningsovereenkomst Collectieve taken in het kader van het
meldpunt zorgwekkend gedrag” ondertekenen om afspraken vast te leggen
voor de uitvoering van taken ten behoeve van het meldpunt zorgwekkend
gedrag door Veiligheidsregio Fryslân (GGD Fryslân).

Besluit:

Conform advies
Toelichting:

Hiermee wordt het mogelijk gemaakt actie te ondernemen, mocht voor iemand een
crisisopname nodig zijn.
Afgesproken wordt om het omgaan met dergelijke situaties mee te nemen in het
kennismakingsgesprek met de nieuwe huisarts. Daarnaast wil het college graag een
gesprek met de GGD en Lineke Nienhuis om af te stemmen hoe we e.e.a. inrichten
voor Schiermonnikoog.
4

Friese Samenwerkingsagenda
Advies:

1. De Friese samenwerkingsagenda vast te stellen;
2. Akkoord te gaan met het uitwerken van de Agenda;
3. Hiervoor jaarlijks (2022-2025) een bedrag van €55,00 beschikbaar te stellen
voor de uitvoering van de Friese samenwerkingsagenda.
4. De raad te infomeren over de Friese samenwerkingsagenda.

Besluit:

Conform advies
Toelichting:

De aanpak is erop gericht om gezamenlijk beleid te ontwikkelen zodat stappen kunnen
worden gezet in het afstemmen van vraag en aanbod binnen de verschillende
zorgdomeinen, met name om te voorkomen dat mensen tussen wal en schip raken.
Het college wil ook over dit onderwerp graag in gesprek om te bespreken wat hierin
vanuit deze samenwerkingsaanpak wordt gedaan voor/op Schiermonnikoog.
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Subsidieaanvraag Kamermuziekfestival 2021
Agenda:

1. De subsidie 2021 aan het Kamermuziekfestival vast te stellen op € 3.000 en
over te gaan tot uitbetaling;
2. In te stemmen met de bijgaande conceptbrief.

Besluit:
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Conform advies
Toelichting:

Benadrukken dat vanaf nu subsidies weer worden aangevraagd in het 'normale' ritme,
zijnde begin van het jaar de aanvraag en na het evenement de verantwoording en
definitieve vaststelling.
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Rondvraag
Besluit:

##Besproken
8

Uitnodigingen / vertegenwoordiging
- Slot Bijeenkomst Wadden Agenda 2.0 (10 feb)
Besluit:

De bijeenkomst niet bij te wonen
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