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Besluitenlijst College B & W vergadering 
Datum 08-03-2022 

Tijd 11:00 - 13:00 

Locatie Raadzaal 

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 2021.0065, uitbreiden supermarkt. Middenstreek 2 en 4 

Advies: 
 

 de vergunning te verlenen, 

 af te wijken van het bestemmingsplan (kruimelgeval) 

 voorwaarde te verbinden omtrent uitgestelde gegevens verstrekking, uitvoering 
volgens het werkprotocol en het in stand laten van de landschappelijke 

inpassing 

 kennis te nemen van de zienswijze 

 in te stemmen met de beantwoording middels toezending vergunning 

 

Besluit: 

Conform advies 

 

Toelichting: 

Het college is verheugd over dit initiatief. De verbouwing gaat niet in hoogseizoen 
plaats vinden. Over de noodvoorziening (locatie en tijdstip) zal nog nader overleg 

plaats vinden. Dit is geen onderdeel van deze procedure. 
Het college vraagt wel aandacht voor de veiligheid op de etage bij de 

personeelswoningen. De aanvrager zo nodig verzoeken om een extra check van de 
brandweer. 
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Omgevingsaanvraag 2022.0005, tijdelijke toiletunit, Kooiweg 2 

Advies: 
 

 de vergunning te verlenen, 

 af te wijken van het bestemmingsplan voor een periode van 2 jaar 
(kruimelgeval) 
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 voorwaarde te verbinden om na verstrijken van de termijn de units te 
verwijderen 

 

Besluit: 

Conform advies 

 

Toelichting: 

De units zijn al geplaatst. Het gaat om een legalisatie. Het is een tijdelijke situatie. 
Initiatiefnemer heeft de gelegenheid om een definitieve voorziening voor te bereiden. 
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Omgevingsaanvraag 2022.0006, Entree, Badweg 12 

Advies: 
 

 de beslistermijn met 6 weken te verlengen 

 

Besluit: 

Conform advies 

 

Toelichting: 

De hier aangevraagde vergunning wordt zo spoedig mogelijk behandeld; het lukt net 
niet binnen de termijn. 

De verbouw van de Kittiwake (intern) start zeer binnenkort. Dat is dan voor het seizoen 
klaar. Daarna wordt de buitenkant aangepakt. 
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Functioneel beheer AFAS 

Advies: 

• Instemmen met de extra kosten t.b.v. HRM applicatie AFAS: 
o Kosten nieuw pakket Afas € 8.292 
o Vervallen kosten PIMS/YOUPP € 3.982 

o Extra kosten per jaar € 4.310. 
o De extra kosten per jaar ad € 4.310 mee te nemen bij de lentenota 2022. 

 

Besluit: 

Conform advies 
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Gebruik berging Langestreek om de Noord 12 

Advies: 
Geadviseerd om het verzoek van aanvrager op voor hand af te wijzen conform 

bijgevoegde brief. 

 

Besluit: 

Conform advies 
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Ondersteuningsplannen 2022-2026 Samenwerkingsverbanden Passend 
Onderwijs PO Friesland en VO Fryslân-Noard 

Advies: 
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1. Akkoord gaan met de ondersteuningsplannen 2022-2026 PO Friesland en VO 

Fryslân-Noard; 
2. Wethouder Tjeerdema van de gemeente Leeuwarden machtigen namens het 

college deel te nemen aan de overlegcommissie voor op overeenstemming 
gericht overleg over de ondersteuningsplannen; 

3. Wethouder Tjeerdema van de gemeente Leeuwarden mandateren de 

ondersteuningsplannen te ondertekenen. 

 

Besluit: 

Conform advies 

 

Toelichting: 

De bestaande afspraken worden voortgezet. 
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Nieuwe termijn handhavingsbesluit 

Advies: 
 

1. Kennis te nemen van het oorspronkelijke handhavingsbesluit van 12 oktober 

2021; 
2. Het handhavingsbesluit van 12 oktober 2021 te wijzigen en een nieuwe termijn 

te stellen waarbinnen betrokkene de geconstateerde overtreding ongedaan 
kan maken; 

3. Het besluit tot het stellen van een nieuwe termijn te motiveren zoals in de 

bijgevoegde brief (bijlage 2). 

 

Besluit: 

Conform advies 
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Rondvraag 

 

Besluit: 

Burgemeester van Gent: 
- Kennismakingsgesprek met de heer Arie Zuurmond, Wet Open Overheid. 

- Programma Rijke Waddenzee. Taken moeten worden ondergebracht bij andere 
gremia. 
- Gesprek met de nieuwe brandweercommandant VRF. Goed gesprek over onder meer 

ondersteuningspeloton (opleiding en beschermingsniveaus), materieel (grote 
4wheeldrive). 

- Burgemeester wenst de beide wethouders succes met de aanstaande verkiezingen, 
volgende week. 
Wethouder Hagen: 

- Samencafé, vorige week dinsdag: was heel plezierige bijeenkomst. 
- Overleg OV&E inzake Gazprom-contract. De mogelijkheden en onmogelijkheden 

worden op een rij gezet. Ook de financiële consequenties. De emotie is duidelijk en 
wordt ook onderkend. Eind volgend jaar loopt contract af. Daarna streven we naar 

zoveel mogelijk duurzame energie. 
- Overdracht sleutels nieuwbouw Oost, tezamen met alle andere collegeleden. Was 
een mooie bijeenkomst. 

- Groninger en Friese wethouders Financiën: voortgang herijking financiën besproken. 
Wethouder Gerbrands: 
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- Bestuurlijk Overleg Zorg voor Jeugd. Ging over centrale inkoop van allerlei vormen 

van jeugdzorg. 

 

 


