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Besluitenlijst College B & W vergadering 

Datum 22-02-2022 

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: 

Tekstueel: 

Agendapunt 6. Bij de toelichting: “Het college is het hiermee eens” verwijderen. De 

juiste tekst is: Het college neemt kennis van dit besluit. 
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Omgevingsaanvraag 2021.0114 en 2021.0115, schuttingen, Martjeland 3 (zijerf) 

Advies: 

 

• De aanvragen buiten verdere behandeling te stellen 

 

Besluit: 

Conform advies 

 

Toelichting: 

Er is niet gereageerd op verzoek om nadere informatie. De vergunning wordt buiten 

behandeling gesteld. Legalisatie is daarmee niet gerealiseerd; nu zal er gehandhaafd 

moeten worden. 
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Omgevingsaanvraag 2021.0114 en 2021.0115, schuttingen, Martjeland 3 

(achtererf) 

Advies: 

 

• De aanvragen buiten verdere behandeling te stellen 

 

Besluit: 

Conform advies 
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Besluit op bezwaar verzoek wissen persoonsgegevens 

Advies: 

 

1. Kennis te nemen van het advies van de commissie bezwaarschriften n.a.v. het 

bezwaar tegen uw besluit van 19 oktober 2021 om persoonsgegevens van 

betrokkene niet te wissen vanwege de wettelijke plicht archiefbescheiden een 

aantal jaar te bewaren; 

2. Te besluiten het besluit van 19 oktober 2021 in stand te laten en het bezwaar 

tegen bestreden besluit ongegrond te verklaren en voor de motivering te 

verwijzen naar het advies van de commissie bezwaarschriften; 

3. De brief die als bijlage 4 is toegevoegd aan bezwaarmaker toe te sturen. 

 

Besluit: 

Conform advies 
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Uitbreiding Kampeergelegenheid  Agrarische bedrijf 

Advies: 

 

1. het verzoek van GRAS nu af te wijzen; 

2. het verzoek van GRAS toe te voegen aan de onderzoeksopdracht van RhO; 

3. in overleg te treden met GRAS en horeca-ondernemers en hierbij de 

bereidheid uit te spreken dat de tijdelijke maatregelen inzake de 25 

kampeerplekken en 10 tenten voor seizoen medewerkers ook gelden voor 

komend kampeerseizoen. 

 

Besluit: 

Conform advies 

 

Toelichting: 

Wethouder Hagen neemt geen deel aan de beraadslagingen in verband met 

betrokkenheid van zijn partner bij GRAS. 

Aanleiding voor dit advies is een brief van GRAS. Vooralsnog wordt de uitzondering 

voor het komende jaar gemaakt, die we vorig jaar ook hebben toegestaan. 

Het onderzoek van Rho loopt, het nieuwe college zal daarover een besluit moeten 

nemen, inclusief over al of niet seizoen uitbreiding en aantallen kampeermiddelen. 
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Rondvraag 

 

Besluit: 

Burgemeester van Gent: 

- kennismakingsgesprek met de nieuwe directeur samenwerking de Wadden, de heer 

Kees Praamstra. 

- Intern overleg over APV. 

- Visitatie WoonFriesland. 

- Storm Eunice was aanleiding voor diverse overleggen. Als uitvloeisel is er media 

aandacht voor het afvallen van (lege!) zeecontainers. Vooraf had burgemeester van 

Gent overigens al contact met RWS gehad over de gevaren van de storm en de 

mogelijkheden om containervervoer boven de eilanden tijdelijk tegen te gaan. 

- Burgemeesterskring: digitaal aan deel genomen. 

Wethouder Hagen: 
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- kennismakingsgesprek met de nieuwe directeur samenwerking de Wadden, de heer 

Kees Praamstra. 

- Intern overleg over APV. 

- Visitatie WoonFriesland. 

- Morgen: stuurgroep de Wadden. 

Wethouder Gerbrands: 

- GWOS bijeenkomst (Gezondheid, Welzijn, Onderwijs en Sport) bijgewoond. Ging 

onder andere over sport en probleemgezinnen. Over dit laatste ligt er ondertussen een 

voorstel van de GGD. Dit wordt opgepakt met het nieuwe college 

- portefeuillehoudersoverleg SDF. Aanbesteding specialistische jeugdhulp wordt 

voortgezet. 

- Kattenoverleg. Deze week worden de vangkooien uitgezet. 

- Volgende week overleg over schetsvisie Lauwersoog: intern voorbereid met twee 

beleidsmedewerkers. 

- kennismakingsgesprek met de nieuwe directeur samenwerking de Wadden, de heer 

Kees Praamstra. 

- Intern overleg over APV. 

- Visitatie WoonFriesland. 

 

 


