Besluitenlijst College B & W vergadering
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter

1

17-05-2022
9:00 - 12:00
Burgemeesterskamer
I. van Gent

Portefeuilleverdeling college van B&W 2022-2026
Besluit:

Conform advies.
Toelichting:

Tekstueel:
Landbouw/polder in plaats van landbouw / ontwikkelingen in de polder
Waterschap in plaats van waterschappen.
Het collegeadvies wordt aangepast op onderdeel van de verdeling van de portefeuilles:
doel is om een meer evenwichtige verdeling van de portefeuilles mogelijk te maken,
gelet op de uitbreiding van het aantal uren.
Naar aanleiding van:
FairTrade / Global Goals behoren ook bij duurzaamheid.
2

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

Conform advies
3

Omgevingsaanvraag 2022.0025, tijdelijk plaatsen schildersbus, Badweg 143
Advies:





de vergunning te verlenen,
voorwaarde te verbinden het verwijderen van de bus na ommekomst van de
termijn
voorwaarden te verbinden om de brand en gebruiksveiligheid te borgen

Besluit:

Conform advies
Toelichting:

Er is deze week nog een afspraak met initiatiefnemers over de mogelijkheden voor de
verdere toekomst. Er wordt een relatie gelegd met de nog op te stellen strandvisie.
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4

Kwartiermakersfase PAW
Advies:






De uitvoering van de kwartiersmakersfase voor het project PAW NieuwDokkum op basis van bijgevoegde offerte ad € 69.212 (inclusief BTW) te
gunnen aan adviesbureau Ekwadraat
De financiële mutatie hiervan te verwerken bij de herfstnota 2022.
De inwoners van de wijk Nieuw-Dokkum per brief te informeren over de
vervolgstappen.

Besluit:

Aanhouden
Toelichting:

Op verzoek van de nieuwe portefeuillehouder wordt het besluit met twee weken
verdaagd. Zij wil zich voorafgaand beter inlezen en inwerken op dit onderwerp. Ook
een overleg over de overdracht vanuit de portefeuillehouder kan dan nog vorm
gegeven worden.
5

Bestuurlijke verantwoordingsrapportage WOZ 2021
Advies:

1. Verantwoording af te leggen aan het Rijk door in te stemmen met de
Verantwoordingsrapportage WOZ 2021

Besluit:

Conform advies
6

Vervullen vacature en voorzetten contract waterambassadeurs
Advies:

1. Kennis te nemen van het invullen van de vacature van 0,6 FTE
waterambassadeur door gemeente Leeuwarden en
2. In te stemmen met het verlengen van het contract van de waterambassadeurs
tot 1 januari 2018.

Besluit:

Conform advies
Toelichting:

Tekstueel:
Het contract wordt verlengd tot 1-1-2028 in plaats van 2018 (besluitpunt 2).
8

Rondvraag
Besluit:
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Burgemeester van Gent:
- Werkbezoek Omgevingsberaad naar Wilhelmshafen en Norderney. Was zeer
interessant.
- prijsuitreiking Waddentoernooi.
- Openingstijden zwembad; worden drastisch aangepast; er is een ernstig personeels- /
vrijwilligerstekort. Wethouder Zonneveld gaat hierover, tezamen met de
beleidsambtenaar, contact opnemen met Optisport.
Wethouder Hagen:
- Afscheid wethouder Gerbrands op de diverse momenten is als prima ervaren. De
overige leden van het college beamen dit.
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