Besluitenlijst College B & W vergadering
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Voorzitter
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19-04-2022
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:
- Agendapunt 7. Hekwerk bij WadAnderz. Financiering heeft geen consequenties voor
het baggeren. Het groot onderhoud van de haven, volgend jaar is nog wel een
financieel vraagstuk.
- Rondvraag: Raadsbrief over het Melle Grietjespad gaat heden uit.
2

Huurovereenkomst Torenstreek 20B
Geadviseerd wordt om:




Huurovereenkomst en bijlagen voor te leggen aan Mw. Edema
Overeenkomst in te laten gaan per 14 april 2022

Besluit:

Conform advies
Toelichting:

Tekstueel:
Tekst in de inleiding is gedateerd. Overigens prima.
3

Jaarstukken 2021 en het accountantsrapport 2021
Advies:De volgende besluitpunten uit te stellen tot de B&W vergadering van dinsdag 26
april:





de jaarstukken 2021 vast te stellen;
het accountantsrapport 2021 voor kennisgeving aan te nemen;
zowel de jaarrekening 2021 als het accountantsrapport 2021 ter vaststelling
aan de raad aan te bieden in de raadsvergadering van 17 mei 2022;

Pagina 1



de bevestiging bij de jaarrekening 2021 te ondertekenen.

Besluit:

Conform advies, met dien verstande dat de stukken naar de raad van 21 juni gaan.
Toelichting:

Naar aanleiding van:
De accountant heeft aangegeven de werkzaamheden voor ons niet op tijd te kunnen
uitvoeren. De definitieve behandeling van de jaarrekening wordt daarom door
geschoven naar de raad van 21 juni. Wel willen we de jaarrekening zo spoedig
mogelijk terug in het college, waarbij de opmerkingen worden verwerkt.
Er ligt nog een flinke uitdaging om de begroting de komende jaren sluitend te maken.
Dit in combinatie met de ambities die we hebben.
4

Oprichten DOM
Advies:

1. In te stemmen met het oprichten van een DorpsOntwikkelMaatschappij;
2. In te stemmen met het toekennen van € 17.5000,- aan cofinanciering, waarvan
€ 12.500 als is toegekend in 2021 en € 5.000 voor 2022;
3. Deze kosten ten laste brengen van de post cofinanciering 2021 en 2022.

Besluit:

Conform advies
Toelichting:

Tekstueel:
Besluitpunt 2: het gaat om een totale subsidie van €17.500 in plaats van €17.5000.
Naar aanleiding van:
De DOM wil graag maandelijks overleg. De DOM is iets anders (meer) dan
WaddenWonen. Zoals Schier Academy, huisvesting personeel en andere
onderwerpen. Voor het college zou met name het invullen van de Mienskip centraal
moeten staan: de participatie en initiatieven van onderop. De vraag is op welke wijze
wij hiermee omgaan en gebruik maken van de DOM. Dit is een punt voor het nieuwe
coalitieprogramma. Dit ook alvast aan de DOM laten weten.
5

Begroting FUMO 2023
Advies:
1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting FUMO voor het jaar 2023;
2. De ontwerpbegroting 2023 voor te leggen aan de gemeenteraad van 17 mei 2022;
3. De gemeenteraad te adviseren geen zienswijze naar voren te brengen over de
ontwerpbegroting 2023;
4. De 'niet in te delen lasten' in de gemeentelijke begroting op FCL 6723107 ad €
9.361(weer) te betrekken bij de deelnemersbijdrage aan de FUMO onder
'Inkomensoverdrachten-gemeenschappelijke regeling' en dit te verwerken in de
begroting 2023.
5. Het resterende budget voor de komende jaren (2023 € 2.770) beschikbaar te
houden voor verdere professionalisering van de organisatie.
Besluit:

Pagina 2

Conform advies
6

Dekking kosten opstellen passende beoordeling sediment jachthaven
Advies:

1. Aan de raad voor te stellen om de kosten voor het opstellen van de passende
beoordeling sediment jachthaven van € 15.000 ex btw te dekken uit de
algemene reserve.
2. De raad voor te stellen de financiële effecten te verwerken in de 13e
begrotingswijziging 2022.

Besluit:

Conform advies
Toelichting:

Naar aanleiding van:
Door onze gemeente is in het verleden toegezegd dat de kosten voor onze rekening
zijn. Er is hiervoor echter geen budget gereserveerd. Er wordt nu een beroep gedaan
op de algemene reserve. Het college wil nog na laten gaan of er geen mogelijkheden
zijn in de reserve voor het baggeren. Als daarin geen mogelijkheden zitten, dan moeten
we dat goed uitleggen in de Lentenota. De vraag is ook of dit elke vijf jaar moet en of
het dan mee kan lopen in de reservering voor het baggeren, omdat het baggeren ten
gevolge van Wij en wadvogel-initiatief wat goedkoper wordt.
7

Rondvraag
Besluit:

Burgemeester van Gent:
- Overbetuwe: heeft veiligheidsprotocol (ondermijning, integriteit, bejegening enzovoort)
opgesteld. De griffier en burgemeester laten zich hierover voorlichten. Zij nemen dit
vervolgens ook op met de formateur.
- Er is een pamflet in het dorp rond gegaan van de heren Maris en Verheul over de
teleurstelling dat OB niet aan het nieuwe college deelneemt.
- Politie had afgelopen weekend een CAO-actie, waardoor zij minder inzetbaar waren.
- Er was een horecagelegenheid met geluidsoverlast, waar er geen verantwoordelijke
aanwezig was, zoals bedoeld in de vergunning.
- Opvang Oekraïens gezin: loopt allemaal goed.
- Opname NOS over gasboringen en kabels hebben op maandag 18 april op het strand
plaats gevonden. Volgende week met minister Jetten wordt hierover ook gesproken,
ook over cumulatief effect / risico’s van de diverse ingrepen en activiteiten: gaswinning,
kabel, containervaart.
Wethouder Hagen:
- Halfjaarlijks overleg met v.v. de Monnik, tezamen met de beleidsmedewerker. Er is
voornamelijk gesproken over de verlichting. Men is positief over de samenwerking met
zwembad en tennisvereniging op het gebied van duurzaamheid. Maar vooruitlopend
hierop gaan we wel kijken of de verlichting op kortere termijn kan worden aangepakt.
- Eerste intern sturingsoverleg over de Omgevingswet met de gemeentesecretaris en
de heer A.J. Hille; dit gaat een keer per 6 weken plaats vinden. Er is nog veel te doen.
Het overleg sluit aan op het ambtelijk overleg over dit onderwerp.
- Woonrijp maken van plan Oost is nagenoeg afgerond. Er was wel een probleem met
de draaicirkel van vuilnis- en vrachtauto’s bij de heg op de aansluiting tussen het ‘oude’
en nieuwe deel. Dit kan opgelost worden door wat extra stuurmanskunst.
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- Er is een formateur bekend: mevrouw Anne-Marie Worm. Vanaf woensdag 20 april
gaat ze starten.
- Organische reststromen; er wordt een bijdrage gevraagd van diverse partijen,
waaronder de gemeente. Binnenkort dit in het college aan de orde stellen.
Wethouder Gerbrands:
- Er is een aanvraag binnen gekomen voor de “atelierbus”. Aan de ontheffing de
voorwaarde verbinden dat er volgend jaar een definitieve, permanente oplossing moet
worden gerealiseerd.
- De heer G. van Langen (WPD) heeft informatie gegeven over de staat van de
vaargeul Ameland-Holwerd. Naar aanleiding hiervan is de dienstregeling daar
aangepast. Afgelopen weekend was er daarnaast uitval van één van de boten,
waardoor de Monnik is ingezet voor Ameland en is onze dienstregeling ook aangepast.
De communicatie via de website van WPD hierover is beperkt.
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