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Besluitenlijst College B & W vergadering 

Datum 01-02-2022 

Tijd 9:00 - 12:00 

Locatie Burgemeesterskamer 

Voorzitter I. van Gent 
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Besluitenlijst B en W vorige vergadering 

Advies: 

 

- Vast te stellen. 

 

Besluit: 

Conform advies 

 

Toelichting: 

Verslag 25 januari 2022: 

Tekstueel: 

Rondvraag: 

- Wethouder Gerbrands: 

    - gesprek met ministerie moest nog plaats vinden; is op woensdag 26 januari 

geweest. 

    - Oratie is van Marijn Molema in plaats van Molenaar. 
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Omgevingsaanvraag 2021.0101, gebruik van de woning voor recreatief gebruik 

op de locatie: Voorsteek 8 

Advies: 

 

• De aanvraag buiten verdere behandeling te stellen 

 

Besluit: 

Conform advies 

 

Toelichting: 

Het college verzoekt om spoedig het mandaatbesluit in besluitvorming te brengen, 

zodat onder andere dit soort zaken niet meer in college vergadering hoeven. 
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Herbestemming De Oude Centrale 

Advies: 

 

1. Kennis te nemen van het haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd door Stichting 

DBF 
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2. Het principebesluit van scenario 3 voor realisatie van huisvesting en verlening 

van een voorbereidingskrediet van ad € 6500,- aan de gemeenteraad voor te 

leggen middels bijgevoegd raadsvoorstel en -besluit 

3. De dekking vooralsnog te vinden in de Algemene reserve, waarbij het 

voornemen is om de kosten uiteindelijk op te nemen in een grondexploitatie, 

van waaruit definitieve dekking plaats vindt 

4. De raad voor te stellen de financiële effecten te verwerken in de 8e 

begrotingswijziging 2022 

 

Besluit: 

Conform advies 

 

Toelichting: 

Naar aanleiding van: 

Het conceptplan is nog niet voldoende uitgewerkt. In het vervolg gaan we hiervoor (een 

of meer) andere partijen benaderen. Inzet is om zoveel mogelijk woningen te realiseren 

voor één en twee persoonshuishoudens. Het college wil ook graag dat er 

gecommuniceerd wordt met WoonFriesland, waarbij de optie van zelf, als gemeente, 

eigenaar blijven, ook moet worden beschouwd. Er is nog geen uitslag van het 

bodemonderzoek. 

Voor dit project is ook subsidie in het vooruitzicht gesteld van het ministerie van 

Binnenlandse Zaken (onderdeel van de zogenaamde €4,5 miljoen). 
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Nuttige toepassing organische reststromen Schiermonnikoog 

Advies: 

• De raad voor te leggen om in te stemmen met de huidige zoekrichting van de nuttige 

toepassing van organische reststromen voor het maken van compost en/of bokashi; 

• De raad voor te leggen om vervolgonderzoek naar concrete manieren om organische 

reststoffen op het eiland in te zetten als meststof op de agrarische bedrijven te 

faciliteren. 

 

Besluit: 

Conform advies 

 

Toelichting: 

Wethouder Hagen is ook betrokken bij dit project vanuit zijn agrarisch beroep. Er is 

geen sprake van belangenverstrengeling. Om elke schijn hiervan echter te voorkomen, 

wordt na de verkiezingen hiermee rekening gehouden (indien de wethouder na de 

verkiezingen weer als wethouder zou terug keren) bij de portefeuilleverdeling. Met 

name als het concreet wordt, is het beter als het bij een andere wethouder in 

portefeuille wordt opgenomen. Wethouder Hagen rondt het nu af door dit naar de raad 

te brengen. 

Aan de raad wordt verzocht in te stemmen met de zoekrichting die in het rapport staat. 

De provincie heeft het geïnitieerd, nu moet het overgenomen worden door de boeren 

zelf. 
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Aanwijzen stemlokaal 

Advies: 

- Raadzaal gemeentehuis aanwijzen als stemlokaal voor 14, 15 en 16 maart 2022 

 

Besluit: 

Conform advies 
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Toelichting: 

Naar aanleiding van: 

De interne routing moet nog bekeken worden, mede in relatie tot de testlocatie. 
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Actualiseren Beveiligingsplan Suwinet 

Advies: 

- Het geactualiseerde beveiligingsplan Suwinet vast te stellen. 

 

Besluit: 

Conform advies 

 

Toelichting: 

Naar aanleiding van: 

Actualisering van het beveiligingsplan is periodiek noodzakelijk. Het is al in werking. 

 

7 

 

Gastenonderzoek 2022/2023 

Advies: 

 

1. In te stemmen met het uitvoeren van het Gastenonderzoek 2022/2023; 

2. De kosten van € 10.828,13 ten laste brengen van de post 6560253 

Bevordering toerisme. 

 

Besluit: 

Conform advies 

 

Toelichting: 

Naar aanleiding van: 

We zijn hier al vele jaren mee bezig, tezamen met de andere Friese eilanden. Bij de 

“Doeksen-eilanden” loopt dit tot nu toe beter, Wagenborg gaat deze keer volop mee 

werken. 

Het college is geïnteresseerd naar de consequenties / gevolgen die Terschelling en 

Vlieland in het recente verleden hebben gegeven aan de eerdere uitkomsten. Het 

college zou de concept-vragenlijst ook wel willen bespreken met onze ondernemers en 

die een keer ter kennisname te laten terug komen in het college. 
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Vaststellen van de Koersnota Omgevingswet 

Advies: 

• Vaststellen van de Koersnota Omgevingswet 

• De raad in bijgaande brief informeren over de inhoud en de gevolgen van deze nota 

 

Besluit: 

Conform advies 

 

Toelichting: 

Naar aanleiding van: 

Het advies hoeft niet ter besluitvorming te worden voorgelegd aan de raad. Wel ter 

kennisname in een raadsbrief. 
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Indienen zienswijze Dekkingsplan 2.0 VRF 

Advies: 

Kennis te nemen van zowel de evaluatie als herziene versie van het Dekkingsplan 2.0 
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en de raad voorstellen hierop geen zienswijze in te dienen; 

kennis te nemen van het voorgenomen besluit tot het mede-oprichten van en 

participeren in de landelijke stichting Expertisebureau Risicobeheer Veiligheidsregio’s 

en de raad voorstellen hierop geen wensen of bedenkingen te uiten. 

 

Besluit: 

Conform advies 
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Herziening Algemene Plaatselijke Verordening 

Advies: 

Kennis te nemen van de herziene APV; 

te besluiten over het al dan niet opnemen van de artikelen: 2:34c en 2:34d; 

de raad voorstellen om de herziening van de APV opiniërend te behandelen in 

vergadering van 15 februari; 

de raad voorstellen om de APV in de vergadering van 8 maart vast te stellen. 

 

Besluit: 

Aanhouden 

 

Toelichting: 

Op 15 februari staat het geagendeerd voor de raad (beeldvormend). Gelet op de 

agenda van die avond, geeft het college de raad / griffier / seniorenconvent in 

overweging om deze bijeenkomst te verplaatsen naar 8 maart, of tot na de 

verkiezingen. De reden is dat er best een aantal politiek-bestuurlijke discussiepunten 

zijn. Voorbeeld: sluitingstijden horeca, lachgas, etcetera. 

Het college gaat de eigen vragen die er nog zijn schriftelijk inventariseren en wil 

daarover in een afzonderlijk overleg eerst inhoudelijk doorspreken, alvorens het weer 

naar de collegevergadering ter besluitvorming kan. Dan ook bekijken hoe de verdere 

behandeling in de raad kan worden vorm gegeven (presentatie). 
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Indienen zienswijze Kaderbrief 2023 -2026 VRF 

Advies: 

Kennis te nemen van de Kaderbrief 2023 – 2026 en de raad te adviseren hierover geen 

zienswijze in te dienen. 

 

Besluit: 

Afwijkend 

 

Toelichting: 

Het college wil wel een zienswijze indienen. Er moet rekening worden gehouden met 

de specifieke situatie van de Waddeneilanden. 
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Bestemmingsplan Dorp (stukken kunnen nog wijzigen, zie mail van 29-1-22) 

 

Besluit: 

Conform advies, met inachtneming van een aantal, nagezonden en nog te verwerken 

aanpassingen. 

 

Toelichting: 

We staan aan de vooravond van definitieve besluitvorming. 

De discussie spitst zich toe op de zogenaamde 80-woningen. De beantwoording van 

de zienswijzen op dit punt is goed. 

Het college maakt zich diepe zorgen over de leefbaarheid van het eiland als de 80 
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woningen niet zouden worden aangepakt. De individuele verleiding om de woningen 

voor maximale prijzen te verkopen (particulier / individueel belang) moet worden 

weerstaan vanwege het algemeen, collectief belang. 

Daarnaast zijn er nog veel andere zienswijzen. 
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Rondvraag 

 

Besluit: 

Burgemeester van Gent: 

- Overleg van de gemeenteraad met energiecoöperatie de Sintrale: inpassen op 8 

februari, na de beeldvormende vergadering van de raad over het bestemmingsplan, 

vanaf 20.30 uur. 

- Tweede Kamercommissie over de Wadden gevolgd. Was interessant, minister 

Harbers heeft aangegeven dat ons programma concreter mag. 

- DB de Wadden: 

- De reguliere verdeelsleutel op het waterveiligheidsplan wordt toch toegepast. Dit in 

tegenstelling tot het eerdere voorstel en ons besluit om dat pondspondsgewijze te 

doen. 

- directeur van Waddenfonds was aanwezig. Circulaire economie wordt één van de 

belangrijke themalijnen. Hij komt ook nog naar alle eilanden afzonderlijk. 

- over de €4,5 miljoen krijgen we binnenkort meer duidelijkheid. 

- de gezamenlijke brief met de 3 Duitse Waddeneilanden over gaswinning is uit 

gegaan. 

- Met Borkum moeten we een tegenbezoek gaan regelen; na de verkiezingen. 

- Vandaag worden kieslijsten gekeurd en aanstaande vrijdag openbaar gemaakt. 

Wethouder Hagen: 

- Bijeenkomst VFG Ruimte en Wonen bij gewoond. Er zat voor ons niet heel veel 

nieuws in. 

Wethouder Gerbrands: 

- Toewijzingscommissie is bijeen geweest en de twee woningen zijn toegekend. 

- Startsein gegeven voor castreren / steriliseren en chippen van katten. 

- Overleg Weer Thuis bijgewoond. Convenant is getekend. 

- Oratie Marijn Molema bijgewoond. 
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Uitnodigingen / vertegenwoordiging 

 

 


