Besluitenlijst College B & W vergadering
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter

1

01-03-2022
9:00 - 12:00
Burgemeesterskamer
I. van Gent

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

Conform advies
2

Renovatie Kittiwake
Advies:

1. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een bedrag van € 81.000 voor
de renovatie van de Kittiwake;
2. De kosten te dekken voor € 39.000 uit het MJOP gebouwen en voor € 6.000 uit
de post FCL 6005.100 Bestuurlijke samenwerking;
3. Aan Lytje willem het verzoek te sturen voor een bijdrage van € 36.000 in het
project;
4. De opdracht voor bouwkundige renovatie van de Kittiwake te gunnen aan
Aannemersbedrijf Weidenaar te Kollum voor een bedrag van € 75.736 ex. Btw.
5. Ten behoeve van herinrichting voorterrein een opdracht te verstrekken aan
bestratingsbedrijf Stiva, groot
€ 2.700 ex BTW.

Besluit:

Conform advies
Toelichting:

Voor dit advies is niet wethouder Hagen de portefeuillehouder, maar wethouder
Gerbrands. Opdrachtverstrekking aan aannemer kan plaats vinden. Planning is nog
steeds om voor de zomer zoveel mogelijk gerealiseerd te hebben.
3

Omgevingsaanvraag 2021.0107, vervangen rec.woning. Torenvlakte 5
Advies:




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

Conform advies
4

Samenwerking RVO
Advies:

1. Kennis te nemen van het projectvoorstel van het Expertteam Woningbouw van
RVO
2. Kennis te nemen van het Maassluise model: duurzame betaalbare
koopwoningen
3. In te stemmen met een samenwerking met het Expertteam Woningbouw van
RVO op basis van bijgevoegd projectvoorstel en samenwerkingsovereenkomst
4. De kosten te dekken uit de grondexploitatie van woningbouwlocatie Oost

Besluit:

Conform advies
Toelichting:

De opdracht gaat over betaalbaar uitgeven en houden van de woningen die nog
gerealiseerd worden in het plan Oost. De adviseur die we aanstellen is zeer bekend
met het Maassluise model. We willen proberen het advies in mei aanstaande te
ontvangen.
5

Aanwijzen tellokaal vervroegd tellen van de stemmen
Advies:
Vergaderkamer 1 aanwijzen als tellokaal voor het vervroegd tellen van de stemmen
uitgebracht op 14 en 15 maart 2022
Besluit:

Conform advies
6

Benoeming stembureauleden
Advies:
Stembureauleden benoemen voor de verkiezing van de Gemeenteraad op 14, 15 en
16 maart 2022.
Besluit:

Conform advies
7

Subsidieafrekening 2020 en 2021 Combinatiefunctionaris
Advies:

1. De subsidie 2021 aan Sport Fryslân vast te stellen op € 30.565,- en het
voordeel van € 5.084,- te verwerken in de lentenota 2022;
2. De subsidie 2020 aan Sport Fryslân vast te stellen op € 30.761,- en het
voordeel van € 2.224,- te verwerken in de lentenota 2022
3. Sport Fryslân middels bijgevoegde conceptbrief op de hoogte stellen.
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Besluit:

Conform advies
Toelichting:

Zowel in het jaar 2020 en 2021 is er een (klein) financieel voordeel.
8

Definitieve gunning projectcoördinator voorbereidingsfase LOC
Advies:

1. De aanbesteding van de Projectcoördinator voorbereidingsfase LOC definitief
te gunnen aan Lindhorst huisvestingsadviseurs te Hoogeveen.

Besluit:

Conform advies
9

Uitvoeringsregeling subsidie “Energiebesparende maatregelen woningen 2022”
Advies:

1. De uitvoeringsregeling “Energiebesparende maatregelen woningen 2022
Schiermonnikoog” vaststellen.
2. Aanvraagformulier subsidie energiebesparende maatregelen woningen 2022
vaststellen.

Besluit:

Conform advies
Toelichting:

Er is een lijst van maatregelen waarvoor de subsidie beschikbaar kan worden gesteld.
10

Subsidieafrekening 2021 Lokaal Sportakkoord
Advies:

1. De subsidie 2021 aan Sport Fryslân vast te stellen op € 8.783,- en het voordeel
van € 668,- te verwerken in de lentenota 2022;
2. Sport Fryslân middels bijgevoegde conceptbrief op de hoogte stellen;

Besluit:

Conform advies
11

Inzet subsidie Laaggeletterdheid
Advies:

1. In te stemmen met de wijze van besteding van de bijdrage uit het
vliegwielbudget Laaggeletterdheid;
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2. De bijdrage van € 9.945,- via een subsidie beschikbaar te stellen aan
Bibliotheek Fryslân;
3. In te stemmen met bijgevoegde conceptbrief.

Besluit:

Conform advies
Toelichting:

Het project is al gestart, looptijd is van november 2021-juli 2022.
12

Voucheractie
Advies:
Besluit:

Conform advies
Toelichting:

De actie is gestart. Dit advies geeft de (financiële en beleidsmatige) onderbouwing.
Er zijn diverse reacties, zowel positief als negatief.
Als er een ondernemer de opbrengst van de voucher aan een andere instelling wil
doneren, is dat zijn goed recht, maar zal dit dan wel zelf moeten betalen. Wij gaan dat
niet faciliteren.
16

Verkoopproces grond manege Melle Grietjespad
Advies:
a. Kennis te nemen van het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 (bijlage
1);
b. Te besluiten om:

1. criteria vast te stellen en die criteria kenbaar te maken;
2. de gronden waarop de opstallen van de voormalige manege staan aan te
bieden onder de voorwaarden zoals beschreven in 1A aan het bouwbedrijf;
3. de eigenaar van het bouwbedrijf door middel van bijgaande brief (bijlage 3) te
informeren over de effecten van de uitspraak van de Hoge Raad en hem te
verzoeken binnen de genoemde datum te reageren op de lopende gesprekken;
4. de gemeenteraad te informeren door middel van bijgaande raadsbrief (bijlage
4);
5. de gemelde belangstellenden voor de verkoop van de gronden van de
voormalige manege informeren door middel van bijgaande brieven (bijlage 5
en 6).

Besluit:

Aanhouden
Toelichting:

Het college verzoekt om een extra check te doen op de zorgvuldigheid en
argumentatie. Graag daarna terug in het college brengen.
17

Rondvraag
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Besluit:

Burgemeester van Gent:
- Gesprek gevoerd met nieuwe huisarts.
- Gesprek gevoerd met vertegenwoordiging van het Dorpshuis . Er bestaan diverse
wensen.
- Testen voor Toegang. Er gaat hierover overleg plaats vinden. Wij hebben hier geen /
nauwelijks 500+-evenementen en dus is er weinig animo.
- DB de Waddeneilanden. Onder meer de jaarrekening 2021 en de voorbereidingen op
de Toogdag van 20 juni 2022 stonden op de agenda.
- Twee echtparen bezocht i.v.m. respectievelijk 50- en 55 jarig huwelijk.
- Uitvaart overleden inwoonster bezocht.
Wethouder Hagen:
- Tezamen met de voorman van de buitendienst gekeken naar de werkzaamheden die
er nog nodig zijn bij het plan Oost. Er moet nog het een en ander gebeuren aan
straatwerk.
- Interview met RTBF. Ging met name over klimaat en zeespiegelstijging. De datum
van uitzending is nog niet bekend, wordt nog medegedeeld aan onze communicatie.
- Bijeenkomst organische reststoffen. Goede bijeenkomst.
Wethouder Gerbrands:
- Aantal dagen afwezig geweest.
19

Uitnodigingen / vertegenwoordiging
- Werkbezoek Schiermonnikoog door gedeputeerde Fokkens - Streekwerk
Besluit:

Het college wil op deze uitnodiging ingaan.
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