Besluitenlijst College B & W vergadering
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezigen
Toelichting

1

15-03-2022
9:00 - 12:00
Burgemeesterskamer
J.C. Hagen
E.E. Gerbrands, J.C. Hagen en R. Thedinga
Burgemeester van Gent is afwezig.

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

Conform advies
2

Omgevingsaanvraag 2021.0069, vergroten woning Martjeland 2
Advies:




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

Besluit:

Conform advies
Toelichting:

Het gaat om verbouwing op de bovenverdieping/kap.
3

Omgevingsaanvraag 2021.0012, kantine, Heereweg 2
Advies:



de beslistermijn met 6 weken te verlengen.

Besluit:

Conform advies
Toelichting:

Het is niet mogelijk gebleken om binnen de wettelijke termijn de vergunning inhoudelijk
te behandelen. Aanvrager is op de hoogte.
4

Oninbaar verklaren debiteuren vorderingen
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Advies:

1. Het oninbaar verklaren vorderingen op debiteuren en ten laste te boeken van
de voorziening dubieuze debiteuren. (zie VERTROUWELIJKE bijlage voor
specificaties en onderbouwing).

Besluit:

Conform advies
5

Eindrapportage rechtmatigheid Schiermonnikoog 2021 en Managementletter
interimcontrole 2021
Advies:

1. Kennis te nemen van de Eindrapportage rechtmatigheid Schiermonnikoog
2021, Aandachtspunten rapportage rechtmatigheid en Managementletter
interimcontrole 2021.
2. De organisatie opdracht te geven de aandachtspunten en adviezen op te
pakken en hierover per half jaar te rapporteren met een voortgangsrapportage.

Besluit:

Conform advies
6

Wob-verzoek
Advies:

1. Kennis te nemen van het informatieverzoek van 14 januari 2022 (bijlage 1);
2. Te besluiten het verzoek af te wijzen en te motiveren zoals verwoord in bijlage
2 en per e-mail toe te zenden aan verzoeker.

Besluit:

Conform advies
7

Subsidie 2022 Maatschappelijk werk
Advies:

1. Het aantal uren maatschappelijk werk 2022 te handhaven op het niveau van
2020, zijnde 0,278 fte, de subsidie te bevoorschotten op € 32.979 en de kosten
voor € 31.050 te dekken uit product 6.662.10.2 Maatschappelijke begeleiding
en voor € 1.579 uit de reserve Sociaal Domein;
2. De financiële mutaties ad € 1.579 te verwerken bij de Lentenota 2022
3. Stichting Maatschappelijk Werk Fryslân middels bijgevoegde conceptbrief op
de hoogte te stellen.

Besluit:

Conform advies
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Toelichting:

Er is uitgebreid met maatschappelijk werk gesproken over de uitbreiding van de uren.
Op dit moment is er met de 10 uren wel voldoende ruimte, waarbij ook betrokken moet
worden dat er meer aandacht is van VNN. Overigens is wel afgesproken dat het
urenaantal eventueel kan worden uitgebreid, als dat noodzakelijk mocht blijken.
Ter voorbereiding op de NFK moet er geëvalueerd worden voor hoeveel uur
maatschappelijk werk en VNN op onze begroting moet komen. Hierbij ook kijken naar
inzet van onderwijs en jeugd- en jongerenwerk. Het college onderkent dat er stevige
opgave ligt op het terrein van verslaving en daaraan verwante gedragsproblemen.
8

Afstand grafrechten en teruggave leges
Advies:
Mevrouw Mandemaker-Volders afstand laten doen van het gehuurde graf en18 /20
deel van de destijds betaalde huur verminderd met administratiekosten terugbetalen.
Besluit:

Conform advies
Toelichting:

Deze situatie is niet expliciet in de verordening geregeld. Het voorstel is om in de lijn
die we al eerder hebben bewandeld het verzoek positief te beantwoorden en over te
gaan tot terugbetaling van de huur.
9

Vaststellen en wijziging overeenkomsten leerplicht en RMC Noord - Friesland
Advies:
1. In te stemmen met de Overeenkomst Dienstverlening en RMC regio FrieslandNoord;
2. In te stemmen het Mandaatbesluit Leerplicht en RMC regio Friesland-Noord;
3. In te stemmen met de Dienstverleningsovereenkomst regionale administratie;
4. In te stemmen met de Samenwerkingsovereenkomst RMC regio Friesland-Noord;
5. In te stemmen met de Geredigeerde Ambtsinstructie Friesland Noord 2021;
6. In te stemmen met de Verwerkersovereenkomst Leerplicht Regio Friesland-Noord;
7. Akkoord te gaan met de aanwijzing en beëdiging van de leerplichtambtenaren van
de deelnemende gemeenten door de centrumgemeente Leeuwarden.
Besluit:

Conform advies
Toelichting:

Het advies gaat over het voortzetten van het huidige beleid, heeft geen nieuwe
inhoudelijke richtingen. Het is bedoeld om onze werkwijze aan te passen op basis van
de nieuwste landelijke en provinciale regelgeving.
10

Vaststellen subsidie 2021 en verlenen subsidie 2022 Verslavingszorg NoordNederland
Advies:

1. De door de gemeente Schiermonnikoog aan Verslavingszorg Noord-Nederland
verleende subsidie voor jan-juni 2021 definitief vast te stellen op € 24.843

Pagina 3

2. De door de gemeente Schiermonnikoog aan Verslavingszorg Noord-Nederland
verleende subsidie voor juli-december 2021 definitief vast te stellen op €
24.843
3. In te stemmen met een subsidieverlening aan Verslavingszorg Noord
Nederland t.b.v. het vervolg van de inzet van een ambulant hulpverlener voor
12 uur per week voor 2022.
4. De kosten van € 63.417 te verwerken in de Lentenota 2022 en deze te dekken
vanuit de Reserve Sociaal Domein.
5. In te stemmen met bijgevoegde conceptbrief

Besluit:

Conform advies
Toelichting:

Er zijn allerlei signalen dat verslavingszorg een behoorlijk item is op ons eiland. Er ligt
een inhoudelijke relatie met maatschappelijk werk, zie agendapunt 7.
De voor ons ingezette medewerker van VNN heeft volop ervaring, op een breed vlak.
Daarover zijn we erg tevreden.
Financieel is het een en ander tot nu toe niet vanuit de juiste begrotingspost geregeld.
Voor de NFK gaan we evalueren hoeveel uren we exact nodig hebben en dat aantal
uren in de begroting van 2023 en volgende jaren op laten nemen. We kunnen niet
blijven dekken vanuit de reserve sociaal domein. Deze reserve zal op termijn ook weer
eens moeten worden aangevuld, want die zal een bepaalde omvang moeten hebben;
ook dat moeten we bekijken bij de voorbereiding op de NFK.
Na de zomer wordt gekeken hoe het eerste half jaar 2022 is verlopen. Ook dat kan
vervolgens nog worden betrokken bij de begroting van 2023.
11

Jaarrekening 2020 en subsidie 2022 bibliotheek
Advies:

1. De jaarrekening en het inhoudelijk verslag 2020 voor kennisgeving aan te
nemen en deze ter kennisgeving voor te leggen aan de gemeenteraad;
2. De door de gemeente Schiermonnikoog aan stichting Bibliotheken Noord
Fryslân verleende subsidie voor 2020 definitief vast te stellen op € 79.324 en
de door de gemeente te ontvangen restitutie van 9.376,- in te zetten voor de
afschrijving van de verbouwing.
3. De subsidie 2022 te bevoorschotten op € 91.288 en te dekken uit de post
6.510.10.6 Bibliotheek;
4. Bibliotheek Noord Fryslân middels bijgevoegde conceptbrief op de hoogte te
stellen.

Besluit:

Conform advies
Toelichting:

Het gaat om grote bedragen. Het college is echter erg trots op deze voorziening en op
de manier waarop we dat bij ons hebben geregeld.
13

Verlenging samenwerkingsovereenkomst JOGG Schiermonnikoog 2021 - 2024
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Advies:
- Instemming met de samenwerkingsovereenkomst JOGG Schiermonnikoog 20212024 en ondertekening hiervan dor de wethouder
Besluit:

Conform advies
Toelichting:

Jongeren op Gezond Gewicht. Landelijk werkende organisatie. Het gaat om verlenging
van de al langere tijd lopende inzet van deze organisatie voor ons.
14

Quick scan mussen
Besluit:

Conform advies
Toelichting:

Bij elke omgevingsvergunning moet er een quick scan gemaakt worden. De gewenste
overkoepelende scan is tot nu toe niet gelukt, ook omdat hier landelijk nog maar weinig
ervaring mee is opgedaan. In overleg met de provincie is nu besloten om ons in eerste
instantie te richten op de mussen, omdat dit – in dit kader – de meest voorkomende
kwetsbare dieren op ons eiland zijn. Wellicht in de toekomst ook nog richten op
amfibieën en vleermuizen.
15

Rondvraag
Besluit:

Wethouder Hagen:
- Raadsvergadering. Tezamen met wethouder Gerbrands vindt een korte
terugkoppeling plaats.
- Verkiezingsdebat. Was een bijzondere ervaring om zelf nu het vanuit het publiek mee
te maken.
Wethouder Gerbrands:
- Raadsvergadering.
- Verkiezingsdebat
17

Uitnodigingen / vertegenwoordiging
- Afscheidsreceptie KNRM, 1 april 2022, Dorpshuis, 17.00-18.45 uur (zie map met
collegestukken, aanmelden noodzakelijk)
Besluit:

Wethouder Hagen gaat er namens het college heen.
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