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Besluitenlijst College B & W vergadering 

Datum 10-01-2023 

Tijd 9:00 - 12:00 

Locatie Burgemeesterskamer 

Voorzitter I. van Gent 

Toelichting Wethouder Hagen is ivm vakantie afwezig. 
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Besluitenlijst B en W vorige vergadering 

Advies: 

 

- Vast te stellen. 

 

Besluit: 

Conform advies 

 

Toelichting: 

Naar aanleiding van: 

Rondvraag: Het college wil een symbolische cheque gaan aanbieden voor de Kabira-

actie; het college heeft het ingezamelde bedrag verdubbeld. 
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Offerte GGD Fryslân pedagogische inzet 2023 

Advies: 

 

1. De verantwoording van GGD Fryslân betreffende de inzet over 2021 voor 

kennisgeving aan te nemen; 

2. Akkoord te gaan met de offerte van GGD Fryslân voor het aanvullend pakket 

2023; 

3. De kosten van € 8.400,- te dekken binnen de post 6.714.10.6 Openbare 

gezondheidszorg. 

 

Besluit: 

Conform advies 

 

Toelichting: 

Wethouder Zonneveld wil – tezamen met de beleidsmedewerker – zelf ook graag eens 

contact met de pedagoog, om de relatie met ons welzijnswerk goed in beeld te krijgen. 
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Subsidieregelingen duurzaamheid 

Advies: 

 

• De subsidieregeling voor energiebesparende maatregelen te verlengen tot 

uiterlijk 1 april 2023 en gewijzigd vast te stellen als ‘Regeling 

energiebesparende maatregelen Schiermonnikoog 2022-2023’. 
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• De subsidieregeling ‘regentonnen en compostvaten Schiermonnikoog’ vast te 

stellen. 

 

Besluit: 

Conform advies 
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Inzet subsidie laageletterdheid 2023 

Advies: 

 

1. In te stemmen met de wijze van besteding van de bijdrage uit het 

vliegwielbudget Laaggeletterdheid; 

2. De bijdrage van € 4.785,- via een subsidie beschikbaar te stellen aan 

Bibliotheek Fryslân en te dekken uit ontvangen subsidie gemeente 

Leeuwarden op FCL 65.10.106; 

3. In te stemmen met bijgevoegde conceptbrief. 

 

Besluit: 

Conform advies 

 

Toelichting: 

Burgemeester van Gent en wethouder Zonneveld willen graag – tezamen met de 

beleidsmedewerker – weer eens contact met de bibliotheek. Niet alleen over 

laaggeletterdheid, maar ook hun functioneren in het aanbieden van onze “sociale 

producten” en formulieren en het helpen van inwoners bij het invullen hiervan, et 

cetera. 
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Definitieve gunning tijdelijke inhuur jeugd- en jongerenwerker 

Advies: 

 

1. De aanbesteding van de opdracht voor het jeugd- en jongerenwerk definitief te 

gunnen aan KEaRN Welzijn te Burgum. 

 

Besluit: 

Conform advies 
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Deelname manifest Verkeersveiligheid Fryslân 2011-2025 en landelijk programma 

Doortrappen 

Advies: 

 

1. Deel te nemen aan het Manifest Verkeersveiligheid Fryslân 2011-2025 en de 

kosten van € 945 voor de jaren 2023 t/m 2025 te dekken uit de post FCL 

6.480.154 Overige onderwijsvoorzieningen; 

2. Deel te nemen aan het landelijk programma Doortrappen; 

3. In te stemmen met de bijgaande conceptbrief. 

 

Besluit: 
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Conform advies 

 

Toelichting: 

Het gaat om zowel acties / educatie ten behoeve van de verkeersveiligheid op scholen 

als om het stimuleren van ouderen om te blijven fietsen. 
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Deelname aan de regionale Friese Energie Tafel 

Advies: 

 

1. In te stemmen met deelname aan de Friese Energie Tafel. 

2. De jaarlijkse bijdrage van € 610,- te reserveren voor de regionale 

samenwerking. 

3. De aanpak van de Friese Energie Tafel en onze deelname daar aan ter 

kennisgeving aan de gemeenteraad te sturen middels bijgaande raadsbrief. 

4. Wethouder Zonneveld te mandateren om namens het college de 

samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen 

 

Besluit: 

Conform advies 

 

Toelichting: 

De financiële bijdrage wordt ingezet voor het Uitvoeringsprogramma van de RES. 
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Kaderbrief VRF 2024-2027 

Advies: 

Geen zienswijze over de kaderbrief 2024-2027 in te dienen bij het dagelijks bestuur 

van Veiligheidsregio Fryslân, benadrukkend dat scenario 3, zoals beschreven in de 

aanbiedingsbrief, in de begroting 2024 verder wordt uitgewerkt. 

 

Besluit: 

Conform advies 
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Wijziging belastingverordeningen leges voor het jaar 2023 

Advies: 

 

• Het College besluit hoofdstuk 2 en 3 van de tarieventabel behorende bij de 

leges verordening Schiermonnikoog 2023 te wijzigen op grond van de aan 

haar door de Raad gegeven bevoegdheid in artikel 10 van de Verordening 

Leges Schiermonnikoog 2023. 

• De Raad voor te stellen het tarief zoals weergegeven in artikel 1.1.4. van de 

tarieventabel behorende bij de verordening leges 2023 te wijzigen. 

 

Besluit: 

Conform advies 
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Zienswijze nav Woo-verzoek 

Advies: 

 



 

Pagina 4 
 

1. Kennis te nemen van het Woo-verzoek dat bij de FUMO is binnengekomen; 

2. Te besluiten een zienswijze naar voren te brengen over 14 van de 55 

toegestuurde documenten; 

3. De zienswijze te verwoorden zoals in de bijgevoegde brief aan de FUMO. 

 

Besluit: 

Conform advies 
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Omgevingsaanvraag 2022.0081, veranderen overtuin, Middenstreek 43 

Advies: 

 

• de vergunning te weigeren, 

 

Besluit: 

Conform advies 

 

Toelichting: 

Het college is het eens met het advies, omdat de omvang van de bestrating / 

verharding te groot is. 
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Rondvraag 

 

Besluit: 

- Oud en nieuw is goed en relatief rustig verlopen. Er wordt een evaluatie voorbereid, 

waarbij ook de ervaringen met de vuurwerkvrije zones worden meegenomen, evenals 

de incidenten die zich hebben voorgedaan op het kruispunt in het centrum. 

- Energiearmoede speelt niet alleen bij inwoners, maar ook bij (een aantal) bedrijven en 

maatschappelijke voorzieningen (Stag, dorpshuis). Hierover wordt een advies 

voorbereid. 

- Provinciale Statenverkiezingen komen er aan; de CdK gaat traditioneel langs alle 

gemeenten. 

Wethouder Zonneveld: 

- Interview Arte TV gegeven over gasboringen. 

- Op 28 juni 2022 is jeugdfonds ondertekend. Binnenkort is er een ceremonieel 

moment, waar wethouder Zonneveld aan zal deelnemen. 
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Uitnodigingen / vertegenwoordiging 

- Intrede ds M. de Jong als predikant van de Protestantse Gemeente Schiermonnikoog, 

15-1-2023, 11.00 uur (Johan Hagen verhinderd, Ineke van Gent interesse?) 

- SAVE THE DATE 9 februari Symposium Investeren in het Waddengebied 

 

Besluit: 

- Intrede ds M. de Jong als predikant van de Protestantse Gemeente Schiermonnikoog, 

15-1-2023, 11.00 uur. 

Burgemeester gaat hier naar toe. 

- SAVE THE DATE 9 februari Symposium Investeren in het Waddengebied. 

Het college gaat hier geen gebruik van maken. 

 

 


