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Besluitenlijst College B & W vergadering 

Datum 15-02-2022 

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 
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Omgevingsaanvraag 2021.0105, overkapping Rijspolder 61 

Advies: 

 

• de vergunning te verlenen, 

• af te wijken van het bestemmingsplan (kruimelgeval) 

 

Besluit: 

Conform advies 
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Omgevingsaanvraag 2021.0106, uitbreiden rec.woning, Rijspolder 50 

Advies: 

 

• het besluit niet aan te houden nu deze voldoet aan het huidige en 

ontwerpbestemmingsplan 

• de vergunning te verlenen, 

• voorwaarde te verbinden omtrent uitgestelde gegevens verstrekking 

 

Besluit: 

Conform advies 

 

Toelichting: 

Het plan past zowel in huidige als het nieuwe bestemmingsplan. 
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Beslissing op bezwaar 

Advies: 
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1. kennis te nemen van het advies van de commissie bezwaarschriften op het 

bezwaar dat de exploitanten van de Tox Bar hebben gemaakt op het 

handhavingsbesluit van 3 september 2021; 

2. het bezwaar onder verwijzing naar het advies van de commissie 

bezwaarschriften gegrond te verklaren en een nieuw besluit in de plaats te 

stellen van het besluit van 3 september 2021; 

3. de beslissing op het bezwaar en de gevolgen daarvan voor de dwangsommen 

die al zouden zijn verbeurd te verwoorden zoals voorgesteld in de bijgevoegde 

brief. 

 

Besluit: 

afwijkend. 

Het gaat om een burgemeestersbesluit. De burgemeester besluit conform het advies 

en het college neemt daarvan kennis. 

 

Toelichting: 

De bezwaarschriftencommissie adviseert het bezwaarschrift gedeeltelijk gegrond te 

verklaren. De burgemeester neemt dit advies over. Ten gevolge hiervan wordt één 

dwangsom in stand gelaten en de andere vervalt. Het college neemt kennis van dit 

besluit. 
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Jaarrekening 2020 en begroting 2022 't Heer en Feer 

Advies: 

 

1. De jaarrekening 2020 en de begroting 2022 voor kennisgeving aan te nemen; 

2. De subsidie voor 2020 vast te stellen op € 3.500; 

3. Af te wijken van art. 5 van onze subsidieverordening en een subsidie te 

verlenen voor 2022 van € 3.500; 

4. In te stemmen met de bijgevoegde conceptbrief. 

 

Besluit: 

Conform advies 

 

Toelichting: 

De burgemeester neemt geen actief deel aan de beraadslagingen, in verband met 

betrokkenheid van haar partner bij ‘t Heer en Feer. 

Het vermogen is groter dan formeel zou mogen, maar in verband met de overgang van 

oude naar nieuwe situatie gaan we hier coulant mee om. 

Binnenkort, als de Coronamaatregelen zijn afgeschaald, zal er weer een koffieochtend 

bijgewoond kunnen worden door het college en ontstaat er ook de mogelijkheid om iets 

te doen voor ’t Heer en Feer in kader van de opening. 
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Benoeming leden en plaatsvervangende leden gemeentelijk stembureau 

Advies: 

De leden van het gemeentelijk stembureau vervroegd stemmen op 16 maart 2022 als 

volgt te benoemen: 

Voorzitter: de heer R. Thedinga 

Lid/Plv voorzitter: de heer H. Boschma : 

Lid: mevrouw E. Arends 

Lid: mevrouw H. Op den Buysch 
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Lid: mevrouw J. Kielman 

Plaatsvervangend lid: de heer G. Buining 

Plaatsvervangend lid: mevrouw T. Toren 

 

Besluit: 

Conform advies 

 

Toelichting: 

Tekstueel: 

Aan de titel van het advies toevoegen: ‘vervroegd stemmen”, omdat dit stembureau 

alleen als taak heeft om de stemmen te tellen die voorafgaand aan de eigenlijke 

verkiezingsdag van 16 maart 2022, al worden uitgebracht. Dit is één van de 

Coronamaatregelen. Er moet geen verwarring ontstaan met het reguliere stembureau. 
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Voorlopige gunning projectcoördinator voorbereidingsfase LOC 

Advies: 

 

1. De opdracht voor Projectcoördinator voorbereidingsfase LOC voorlopig te 

gunnen aan Lindhorst huisvestingsadviseurs te Hoogeveen voor een bedrag 

van € 115.000 ex. Btw; 

2. In te stemmen met de conceptbrief aan Lindhorst huisvestingsadviseurs. 

 

Besluit: 

Conform advies 

 

Toelichting: 

Wethouder Gerbrands is portefeuillehouder onderwijs, wethouder Hagen gemeentelijke 

gebouwen. Daarom zijn beiden hierbij betrokken. 

Het traject om te komen tot een keuze was intensief en goed. Er is een unanieme 

keuze gemaakt voor bureau Lindhorst. 

De afvallers hebben de mogelijkheid om de komende twee weken bezwaar te maken. 

Het college is voornemens om op 1 maart de gunning definitief te maken. 

Er is nog wel een financieel gat voor de uitvoering te overbruggen. Het college wil 

hierover binnenkort wel duidelijkheid krijgen: Fondsenwerving en subsidiëring; 

Ministerie van Onderwijs; Waddenfonds. Lindhorst heeft daarmee overigens ook 

ervaring en kan ons daarin bij staan. 

Er zal waarschijnlijk een kleine aanpassing van het bestemmingsplan nodig zijn: een 

verschuiving van het bouwvlak. Dit moet nog worden opgepakt, waarschijnlijk in de 

tweede helft van dit jaar. De omwonenden hierbij goed betrekken. 
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Rondvraag 

 

Besluit: 

Burgemeester van Gent: 

- Na volgende week een overleg inplannen met Horecavereniging, onder andere over 

terrassen, GRAS et cetera. 

- Maps-vergadering. Er komen (gelukkig) weer nieuwe activiteiten aan. 

- Gesprek gehad met oude en nieuwe kinderburgemeester over de organisatie van de 

wisseling in de raad van hedenavond. 

- Omgevingsberaad: LNV gaat beleidskader Natuur maken. Discussie ontstaat over 

relatie met de Wadden 2050. Ook leefbaarheid eilanden is een item. In gesprek met de 

CdK Brok is dit benoemd en is aangegeven dat er deelname vanuit de 
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Waddeneilanden gewenst is. Het moet niet alleen over natuur gaan, waarvoor diverse 

natuur- en milieuorganisaties zijn aangesloten. 

- Overleg Programma Rijke Waddenzee. Bekeken moet worden waar de taken worden 

neergelegd. Idee is / was bij de beheerautoriteit. Maar Beheerautoriteit de Wadden 

wordt ook omgegooid. LNV neemt nu contact op met ministerie van I&W. 

- Afhankelijk van Corona-maatregelen wellicht een vrouwenontbijt op 8 maart. Wellicht 

vrouwelijke kandidaten van de drie politieke partijen hiervoor ook uitnodigen. 

Wethouder Hagen: 

- Lunch Gedeputeerde Staten: was een goede bijeenkomst, goede sfeer. Is wederzijds 

zo ervaren. 

- Beeldvormende raad met technische vragen over het bestemmingsplan Dorp: was 

een goede bijeenkomst. 

- Verificatiegesprek gevoerd met Lindhorst. Is onderdeel van procedure om te komen 

tot aanbesteding, zie agendapunt 9. 

- Gesprek met delegatie WaddenWonen: gesprek met WoonFriesland is geëvalueerd. 
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Uitnodigingen / vertegenwoordiging 

- WoonFriesland overdracht sleutels nieuwbouw, 3 maart 

 

Besluit: 

Het voltallig college zal hierbij aanwezig zijn. En wat het college betreft de directeur 

bestuurder namens WoonFriesland. Gezamenlijk zal de sleutel worden overdragen aan 

de eerste bewoner (of liever nog aan allemaal). 

 

 


