Besluitenlijst College B & W vergadering
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter

1

31-05-2022
9:00 - 12:00
Burgemeesterskamer
I. van Gent

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

Conform advies
2

Retraite College
Besluit:

- streven is om over twee weken een concept-collegeprogramma in de
collegevergadering te bespreken.
- aanstaande vrijdag NFK bespreken en op 7 juni in het college / 21 juni in de raad.
Aanbiedingsbrief en aanvulling NFK aanstaande vrijdag proberen gereed / aan de orde
te hebben.
Besluit:

Op basis van de besprekingen wordt er gewerkt aan een concept-college
uitvoeringsprogramma en wordt de NFK 2023-2026 aangevuld.
3

Omgevingsaanvraag 2022.0017, vervangen woning, Langestreek 152
Advies:





de vergunning te verlenen,
af te wijken van het bestemmingsplan (kruimelgeval)
voorwaarde te verbinden omtrent uitgestelde gegevens verstrekking

Besluit:

Conform advies
Toelichting:

Het gaat hier om een volledig nieuw pand. Het is één van de panden die behoort tot de
zogenaamde lijst van 80 woningen.
4

Omgevingsaanvraag 2022.0050, wijziging op vergunning 2012.0036
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Advies:



de vergunning te verlenen,

Besluit:

Conform advies
Toelichting:

Wijziging heeft te maken met het gasloos maken en het aanbrengen van een
warmtepomp.
5

Huisvestingsvergunning
Advies:




Aanvrager geen huisvestingsvergunning te verlenen
Aanvrager te informeren door middel van bijgesloten brief

Besluit:

Conform advies
Toelichting:

De aanvraag voldoet niet aan de voorwaarden van de huisvestingsverordening. We
kunnen daarom niet anders dan de aanvraag af te wijzen.
Overigens wil het college wel dat opnieuw gekeken wordt naar de grens in de
huisvestingsverordening van €450.000. Wellicht dat deze grens omhoog moet.
6

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:

Conform advies
9

Bezwaar buitenbehandeling stelling aanvraag omg.verg. Voorstreek 8
Advies:
m.b.t. het bezwaar
1. het bezwaar tegen het buiten behandeling stellen van de aanvraag om
omgevingsvergunning voor de Voorstreek 8 gegrond te verklaren;
2. het besluit van 1 februari 2022 te herroepen en alsnog een besluit te nemen op de
aanvraag om omgevingsvergunning (2021.0101) om de woning Voorstreek 8 in
afwijking van het bestemmingsplan recreatief te mogen gebruiken;
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m.b.t. de aanvraag
3. de aanvraag om omgevingsvergunning (2021.0101) om de woning Voorstreek 8 in
afwijking van het bestemmingsplan onbelemmerd recreatief te mogen gebruiken naast
permanent gebruik af te wijzen.

Besluit:

Conform advies
Toelichting:

Het college hecht aan het vasthouden aan de lijst van 80 woningen. Met dit besluit
wordt hieraan invulling gegeven.

Besluit:

Conform advies
Toelichting:

Het college hecht aan het vasthouden aan de lijst van 80 woningen. Met dit besluit
wordt hieraan invulling gegeven.
10

Voortgang bestemmingsplan busremise locatie Knuppeldam
Advies:

1. Kennis te nemen van de offerte ad € 10.225 van stedenbouwkundigbureau
BügelHajema voor het opstellen van het ontwerpbestemmingsplan busremise
Knuppeldam;
2. BügelHajema gefaseerd opdrachten te verstrekken voor:
a. Het in beeld brengen van de mogelijke oplossingsrichtingen voor
woningbouw op de gronden ten westen van de nieuwe busremise:
b. Het opstellen van het ontwerpbestemmingsplan busremise Knuppeldam.
3. De gemeenteraad t.z.t. te informeren over de uitkomsten van de mogelijke
oplossingsrichtingen genoemd onder 2a.
4. Bij de herfstnota de kosten ad € 10.225 en de daaraan verwachte opbrengst
financieel te verwerken.

Besluit:

Conform advies
11

Verordening onderwijshuisvesting Schiermonnikoog 2022
Advies:
De “Verordening Voorzieningen huisvesting onderwijs Schiermonnikoog 2015” in te
trekken en te vervangen door Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs
Schiermonnikoog 2022 en dit voor te leggen aan de gemeenteraad middels het
bijgevoegde raadsvoorstel en -besluit.
Besluit:

Conform advies
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12

BAG / BGT / BRO verantwoordingsrapportages 2021
Advies:

1. Vaststellen van de verantwoordingsrapportage BAG/BGT/BRO 2021
Schiermonnikoog
2. De vastgestelde rapportages aanbieden aan het ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties door ze te uploaden in de ENSIA-tool.
3. De vastgestelde rapportages ter kennisgeving aanbieden aan de
gemeenteraad.

Besluit:

Conform advies
13

Omgevingsaanvraag 2022.0038, voor het realiseren van een labyrint
Advies:



de vergunning te verlenen

Besluit:

Conform advies
14

Opheffen RvA en onafhankelijke huurdersvertegenwoordiging
Advies:





Kennis te nemen van het stoppen van de leden van de “Raad van Advies
volkshuisvestelijk belang Schiermonnikoog”;
De gemeenteraad te verzoeken in te stemmen met het opheffen van de “Raad
van Advies volkshuisvestelijk belang Schiermonnikoog”;
In samenwerking met WoonFriesland huurders op Schiermonnikoog actief te
informeren over huurdersvertegenwoordiging.

Besluit:

Conform advies
Toelichting:

De RvA was ingesteld bij de overdracht van de gemeentelijke woningen naar
WoonFriesland. Het is echter in de loop van de tijd op een zijspoor geraakt, nu wordt
voorgesteld om het ook formeel op te heffen.
In plaats van een RvA moet nagedacht worden over een manier waarop
WoonFriesland de betrokkenheid van huurders op Schiermonnikoog gaat organiseren.
Wij gaan hierover met hen WoonFriesland in gesprek. Eerste moet dit besluit worden
genomen.
15

Rondvraag
Besluit:
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Burgemeester van Gent:
- Er komt op 20 juni een delegatie van Saba op bezoek. Dit valt weliswaar samen met
de Toogdag in de Eemshaven, maar we gaan proberen het in te passen. Hierop wordt
nog terug gekomen.
17

Uitnodigingen / vertegenwoordiging
- Vooraankondiging Friese Bestuurdersdag, maandag 24 oktober
- Uitnodiging mini-symposium rondom de landbouw op 17 juni a.s.
- Uitnodiging afscheid drie wethouders gemeente Achtkarspelen, 10 juni a.s.
Besluit:

- Vooraankondiging Friese Bestuurdersdag, maandag 24 oktober
Vanuit het college is er wel interesse, maar het tijdstip is niet gelukkig. Te zijnertijd
kijken of het is in te passen.
- Uitnodiging mini-symposium rondom de landbouw op 17 juni a.s.
Burgemeester van Gent is niet in staat hier heen te gaan.
- Uitnodiging afscheid drie wethouders gemeente Achtkarspelen, 10 juni a.s.
Er is geen deelname vanuit ons college; in plaats hiervan worden er kaartjes gestuurd.
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