Besluitenlijst College B & W vergadering
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter

1

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

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

Conform advies
Toelichting:

Naar aanleiding van:
- De actiepunten van wethouder Hagen zijn in verband zijn ziekte de afgelopen week
over genomen door wethouder Gerbrands; wethouder Hagen bedankt hem daarvoor.
- Bord Fietsersbond (en andere): kijken of we deze op een passende plaats kunnen
ophangen.
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Omgevingsaanvraag 2021.0109, Langestreek 60
Advies:





het besluit niet aan te houden nu deze voldoet aan het huidige en inmiddels
vastgestelde bestemmingsplan
de vergunning te verlenen
voorwaarde te verbinden; uitvoering volgenst het EWP en bemonstering van
dakpannen

Besluit:

Conform advies
Toelichting:

Tekstueel:
EWP is het Ecologisch werkprotocol. Die moet worden toegepast.
Naar aanleiding van:
Wethouder Hagen doet niet mee aan de beraadslagingen, omdat hij de aanvrager is.
Het pand is een rijksmonument. Daarom worden er voorwaarden gesteld aan de
eventuele vervanging van dakpannen die door breuk verloren kunnen gaan.
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Omgevingsaanvraag 2022.0012, erfscheiding, tussen Langestreek 70 en 72
Advies:
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de vergunning te verlenen,
af te wijken van het bestemmingsplan ( kruimelgeval)
voorwaarde te verbinden omtrent uitgestelde gegevens verstrekking

Besluit:

Conform advies
Toelichting:

De bestaande haag wordt vervangen door een nieuw exemplaar, passend bij de
bedoelingen van de overtuinen. Het college vindt dit een goed voorbeeld voor andere
toekomstige situaties (inspiratiegids).
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Omgevingsaanvraag 2022.0022, Langestreek om de Noord 24a , kappen boom
Advies:



de vergunning te verlenen,

Besluit:

Conform advies
Toelichting:

Het gaat om een vrijwel geheel omgewaaide berk. Het kappen is onvermijdelijk. Het is
geen beeldbepalende boom die onder de herplantplicht valt.
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Managementletter interimcontrole 2021 naar raad
Advies:

1. De Managementletter interimcontrole 2021 ter informatie naar de raad te
sturen.
2. Hierbij aan te geven dat er per half jaar over de voortgang van de adviezen
aan het college gerapporteerd wordt.

Besluit:

Conform advies
Toelichting:

Tekstueel:
In de raadsbrief nog duidelijker aangeven dat het college de aanbevelingen integraal
over neemt.
Ook aangeven dat in het vervolg het halfjaarlijks voortgangsrapport ook ter kennisname
van de raad wordt gebracht, via een raadsbrief.
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Standplaatsvergunning Pluktuin
Advies:
- De standplaatsvergunning te verlenen.
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Besluit:

Conform advies
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Vervangen hekwerk terras Wad Anderz
Advies:

1. In te stemmen met het vervangen van het hekwerk op het terras van Wad
Anderz;
2. De kosten van de vervanging ad € 22.000 ten laste van de voorziening
jachthaven te brengen.
3. De terugstorting in de reserve baggeren vanuit de voorziening jachthaven voor
2022 ad € 40.000 te splitsen in een bedrag van € 30.000 voor 2022 en €
10.000 voor 2023
4. De financiële mutaties te verwerken in de lentenota 2022

Besluit:

Conform advies
Toelichting:

Het hekwerk is deels weg gewaaid en voor het overige deel zijn er mankementen /
haarscheuren. Het moet daarom volledig worden vervangen. Als het budget
beschikbaar is, wordt offerte gevraagd bij de leverancier.
Het college wil nog wel graag inzicht in de relatie met de reserve baggeren. Aangezien
er in 2023 gecutterd gaat worden.
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Praktische aanpak invasieve exoten
Advies:

1. Kennis te nemen van het rapport beheerplan invasieve exoten
Schiermonnikoog;
2. Aan de raad voor te leggen in de Nota Financieel Kader 2023 – 2026 om vanaf
2023 jaarlijks een budget (6560103/380503) beschikbaar te stellen van € 5.000
voor het bestrijden en beheersen van invasieve exoten in de openbare ruimte;
3. Indien de raad instemt met het budget, vanaf 2023 uitvoering te geven aan de
praktische aanpak van invasieve exoten in de openbare ruimte van
Schiermonnikoog;
4. De raad te informeren over de praktische aanpak van invasieve exoten met de
raadsbrief.

Besluit:

Conform advies
Toelichting:

De indruk bestaat dat we nog redelijk op tijd het probleem te lijf gaan. Dit moet nu wel
gebeuren. We willen situaties zoals op Terschelling voorkomen, waar de situatie met
sommige exoten zo ver uit de hand is gelopen dat er nu zeer hoge kosten moeten
worden gemaakt.
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Rondvraag
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Besluit:

Burgemeester van Gent:
- Raadsavond APV. Zeer tevreden over het verloop van deze avond en de inbreng van
onze medewerker en politie.
- Kennismakingsgesprek met Oekraïens gezin dat tijdelijk bij ons op het eiland zal zijn:
zij gaan volgende week intrek nemen in vakantiehuis, waarin ze langere tijd kunnen
verblijven. Coördinatie vindt vanuit onze organisatie plaats door onze medewerker
OOV en een aantal andere direct betrokken collega’s.
- Op 25 april komt minister Jetten naar het Waddengebied. Het is nog niet bekend waar
exact. Er zal met hem van ons uit (Omgevingsberaad) ook gesproken worden over
stand van zaken gasboringen, leidingen en aanlandingsalternatieven.
Waddenvereniging en Natuurmonumenten zijn ook betrokken.
- Eerste watertappunt wordt volgende week onthuld. Is gesubsidieerd door WPD.
- Er is een verward persoon aangetroffen (werkt bij Ambrosijn, wonend aan
Middenstreek), er is met hem gesproken door de politie. Hulpverlening is hierbij
gewenst / noodzakelijk.
- Burgemeester is woensdag en donderdag afwezig. Piket wordt niet over gedragen.
- Hedenmiddag is overleg over Kallemooi. Demonstratievak moet op een iets
prominentere plek. Dierenarts overlegt over Dierenwelzijn met NVWA.
Wethouder Hagen:
- Bestemmingsplan Dorp treedt nog niet in werking; er is een voorlopige voorziening
aangevraagd. De invoeringstermijn wordt opgeschort totdat de rechter hierover een
uitspraak doet.
- De raadsbrief over het Melle Grietjespad gaat bijna uit; er wordt een extra check op
uitgevoerd. Het streven is om de raadsbrief voor aanstaande dinsdag wel rond
gestuurd te krijgen naar de raadsleden. Daarbij wordt aangegeven dat het op de LIS
van 17 mei geplaatst gaat worden.
- Overleg Portefeuillehouders financiën Fryslân en Groningen over het gemeentefonds.
Per 1-1-2023 gaat de herijking definitief in. De komende drie jaar valt het voor alle
gemeenten nog wel positief uit; voor het jaar 2026 zijn er grote (negatieve) verschillen
te verwachten.
- Bodemonderzoek Oude centrale: onder het gebouw zit nog een restant. Conclusie is
dat er weinig aan de hand is, indien de ventilatie en andere zaken goed op orde
worden gebracht. Het rapport moet nog beoordeeld worden door de FUMO.
Functiewijziging naar wonen moet natuurlijk wel kunnen. Volgende week kan dit
medegedeeld worden in de raad.
Wethouder Gerbrands:
- Avondbijeenkomst Waddenfonds en Streekwerk in de Stag geopend en bijgewoond.
Er is uitgebreid voorlichting gegeven aan geïnteresseerden over de wijze waarop
subsidie kan worden aangevraagd.
- De volgende dag is er met het Waddenfonds doorgesproken over potentiële projecten
van onze gemeente. Er zijn diverse mogelijkheden, indien we in staat zijn om de
verbinding te leggen met de brede leefbaarheid, energietransitie et cetera. Was een
positieve bijeenkomst.
- Uitreiking prijs Fietsersbond (beste fietsgemeente in de categorie kleine gemeenten).
Op 2 juni is de landelijke uitreiking in alle categorieën.
- Raadsavond APV bijgewoond. Goede presentatie van onze medewerker OOV. Ook
fijn dat de politie er bij was.
- Publieksavond Nationaal Park bijgewoond.
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Uitnodigingen / vertegenwoordiging
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