Besluitenlijst College B & W vergadering
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter

1

05-04-2022
9:00 - 12:00
Burgemeesterskamer
I. van Gent

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

Conform advies
Toelichting:

Tekstueel:
Rondvraag. Opbrengst Kindermarkt voor Oekraïne was €1750 euro in plaats van 1700.
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Duurzaam meerjaren onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen, DMJOP 20222031
Besluit:

Conform advies
Toelichting:

Er is een flink traject doorlopen. Er is veel overleg geweest met de beleidsmedewerker,
waarover de wethouder overigens zeer tevreden is. Dit meerjarenplan moet worden
uitgezet in jaarplannen, om te beginnen voor 2022.
Het zwembad is één van de aandachtspunten voor wat betreft het onderhoud: welke
maatregelen zijn voor rekening van Optisport en welke voor de gemeente. Dit laatste is
nog onderwerp van gesprek. Onderhoudskosten uit het MJOP worden gedekt uit de
post onderhoud (die hiervoor met ca €10.000 moet worden verhoogd).
Voor de verduurzaming wordt voorgesteld om de Eneco-reserve deels te benutten. De
raad moet hiermee nog instemmen.
Het hekwerk bij de jachthaven moet vervangen worden. Dit valt niet onder dit
meerjarenplan. Er komt hiervoor een apart voorstel.
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Rook- en stookverbod 2022
Besluit:

Conform advies
Toelichting:

In het verleden is getracht een doorlopend rook- en stookverbod tezamen met de
andere eilanden op te stellen; dat is niet gelukt. De VRF dringt aan op het voorliggend
voorstel. Wij willen en moeten dat serieus nemen. Deze regels gelden voor het
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komende jaar. Er moet wel goed over gecommuniceerd worden.
Voor de kampvuren blijven de regels gelden, die we ook in het verleden hadden.
5

Rondvraag
Besluit:

Burgemeester van Gent:
- Informatief gesprek gevoerd met de informateur, de heer Albert Rodenboog.
- Bezoek aan ministerie BZK in verband met voorbereidend overleg WOO
- Extra driehoeksoverleg Noord Oost Friesland. Er is gesproken over capaciteit politie
bij grote evenementen. Bij ons voornamelijk Kallemooi.
- BO de Waddenzee. Minister Jetten is daar nu ook bij betrokken. Beleidskader Natuur
wordt opgesteld; de vraag is hoe zich dit verhoudt tot het integraal programma de
Wadden 2050.
- De heer Arjen Kok gaat vertrekken bij Natuurmonumenten. Het college vindt dit
jammer, maar wenst hem veel succes bij zijn nieuwe werkgever, Vitens.
Wethouder Hagen:
- Vergadering OV&E over de Gazprom-kwestie. Vooralsnog kunnen we niet anders dan
het contract ‘uit te zitten’. Er gaat een brief naar de minister, waarin wordt gevraagd om
aanpassing van de aanbestedingsregels, zodat er in het vervolg rekening kan worden
gehouden met de signatuur van de aanbieders.
- Bijeenkomst KNRM bijgewoond, was zeer plezierig. Zeker na de corona-periode. Er is
een aantal mensen in het zonnetje gezet, die afscheid hebben genomen na vele jaren
trouwe dienst met zeer veel uitrukken. Er was een grote opkomst, ook van een aantal
(oude) oudgedienden.
- Bijeenkomsten Horecavereniging en SOV. Er is voornamelijk gesproken over
handhaving. Er is verder verzocht om tijdelijk horecapersoneel weer te huisvesten in
tenten op de boerenerven. Er gaat hierover door de burgemeester een overleg
ingepland worden met GRAS.
- Woensdagmiddag, -avond en donderdagochtend is een delegatie van het
Waddenfonds op het eiland. Informatieve bijeenkomst in de Stag (woensdagavond),
donderdagochtend een bijeenkomst met onze gemeente. Ook ons uitvoeringsplan de
Waddeneilanden onder de aandacht brengen. Verder zijn er diverse bijeenkomsten
met ondernemers.
Wethouder Gerbrands:
- Aanstaande donderdag is prijsuitreiking Fietsersbond: Wethouder Hagen gaat daar
heen; de overige bestuurders zijn verhinderd.
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