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Besluitenlijst College B & W vergadering 

Datum 11-01-2022 

Tijd 9:00 - 12:00 

Locatie Burgemeesterskamer 

Voorzitter I. van Gent 
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Besluitenlijst B en W vorige vergadering 

 

Besluit: 

Conform advies 

 

Toelichting: 

Naar aanleiding van: 

Agendapunt 2 Westerholtlaan 4. Brief en advies zijn aangepast.  
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Omgevingsaanvraag 2021.0091, intern verbouwen Langestreek 92 en 

Langestreek om de noord 21 

 

Besluit: 

Conform advies 

 

Toelichting: 

Naar aanleiding van: 

De benedenverdiepingen worden bij elkaar getrokken door middel van een interne 

verbouwing. De bovenverdieping van Langestreek om de Noord 21 gaat permanent 

verhuurd worden. 
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Voorbereidingskrediet sloop voormalige manege Melle Grietjespad 

 

Besluit: 

Conform advies 

 

Toelichting: 

Deze sloop is zeer gewenst. Om het benodigde geld hiervoor te krijgen, wordt een 

voorbereidingskrediet gevraagd. De sloop staat volledig los van welke herinvulling daar 

gaat plaats vinden; het is sowieso noodzakelijk dat de sloop gaat plaats vinden, gelet 

op veiligheid, instortingsgevaar enzovoorts. 
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Beleidsregels prestatieverklaring 

 

Besluit: 

Conform advies 
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Vertraging verzending aanslagen OZB 2022 
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Besluit: 

Conform advies 

 

Toelichting: 

Het is gewenst hierover ook een (kort) bericht in de nieuwsbrief te plaatsen. 

De raadsbrief gaat door. Bericht in de nieuwsbrief kan ook nog later, in februari. 
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Uitspraak rechtbank onttrekkingsvergunning Martjeland 3 

 

Besluit: 

Conform advies 

 

Toelichting: 

Voor de gemeente is geen belang om hier tegen beroep in te stellen, omdat alle andere 

onttrekkingsvergunningen onherroepelijk zijn. 
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Omgevingsaanvraag 2021.0094, Rijspolder 64 Vergroten rec.woning 

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 om een vergroting van de woning. 
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Rondvraag 

 

Besluit: 

Burgemeester van Gent: 

- Nieuwe minister Christianne van der Wal (Stikstof en Natuur) wordt het eerste 

aanspreekpunt voor de Wadden en minister Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) 

voor de ontsluiting (baggeren / concessie). 

- Eerste intern overleg met nieuwe griffier heeft plaats gevonden. 

- In de eerstvolgende raad komt afscheid en vervanging kinderburgemeester aan de 

orde. 

- Brieven voor boostercampagne zijn allemaal uitgegaan. Heel fijn dat dit allemaal 

gelukt is. Was heel veel werk. 

- Er is een brief van Horecavereniging en SOV ontvangen over handhaving door politie 

en gemeente in verband met coronamaatregelen in kerstvakantie. De burgemeester en 

wethouder Hagen willen tezamen met ambtelijke ondersteuning, graag hierover met de 

beide (voltallige) besturen in overleg. Dit dan wel apart van elkaar, in verband met de 

omvang. 

 

Wethouder Hagen: 

- Er is een resolutie voor de VNG-extra ALV-jaarvergadering, waarin de motie van het     

VFG/VGG is overgenomen. Ook de voordeelgemeenten zitten op deze lijn. ROB-
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advies moet beter tegen het licht gehouden worden, vooralsnog 1 jaar uitstellen. Er kan 

gestemd worden. 13 januari. Via gemeentesecretarissen is hiervoor een code 

beschikbaar. Wethouder Gerbrands gaat dit namens ons volgen en de stem 

uitbrengen. 

- Bijeenkomst organische reststoffen. Er komt hiervoor een college- en raadsvoorstel. 

- Bijeenkomst Stedin komt, op 3 februari. Burgemeester van Gent sluit ook aan in 

verband met duurzaamheid. 
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Uitnodigingen / vertegenwoordiging 

 

 


