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Besluitenlijst College B & W vergadering 

Datum 22-03-2022 

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: 

Naar aanleiding van: 

Punt 7 en 10. Maatschappelijk werk en verslavingszorg. Als het nieuwe college in 

functie is, wordt een bijeenkomst met Zorg en Welzijn georganiseerd. Vooralsnog is het 

aantal uren als voldoende beschouwd. Bij NFK echter goed kijken: een flexibele schil 

lijkt nodig om zo snel mogelijk in te kunnen spelen op ontwikkelingen. Er komen af en 

toe immers signalen dat het aantal uren te krap zou zijn. 

Hieraan verwant: energiearmoede: dit geldt in elk geval voor de (7) situaties van 

mensen die in de bijstand zitten. Daarnaast kunnen er ook andere mensen onder de 

130%-norm zitten. Andere insteek kan zijn: voedselbank, inventarisatie bijeenkomst 

Nieuw-Dokkum in het kader van de PAW. 
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Omgevingsaanvraag 2022.0011, zonnewering, Middenstreek 6 

Advies: 

 

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

vastgestelde bestemmingsplan 

• de vergunning te verlenen 

 

Besluit: 

Conform advies 

 

Toelichting: 

Voorheen was er hier een pergola, daarna parasols. De zonwering die nu is 

aangevraagd is de uiteindelijke, definitieve voorziening. Welstand (Hûs en Hiem) is 

voor deze situatie akkoord. Hieruit mag geen algemene richtlijn voor de hele 

Middenstreek worden afgeleid. 

 

3 

 

Subsidieaanvraag 2022 Organisatie van Muziekverenigingen in Fryslân 
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Advies: 

 

1. De subsidie 2022 aan Organisatie van Muziekverenigingen in Fryslân voor het 

organiseren van het Muziek- en Zangfestival te bevoorschotten op €1.400,-; 

2. In te stemmen met de bijgaande conceptbrief 

 

Besluit: 

Conform advies 

 

Toelichting: 

Het college is verheugd dat dit evenement eindelijk weer kan doorgaan. 
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Vaststellen tarief gebruik wasplaats wadlopers Veerweg 

Advies: 

Het tarief voor het gebruik van de wasplaats voor wadlopers in 2022 vast te stellen op 

€ 1,25 exclusief btw per wadloper per keer. 

 

Besluit: 

Conform advies 

 

Toelichting: 

In het verleden werd jaarlijks een afspraak over het tarief gemaakt. Er is nu een nieuw 

tarief, €1,50 per wadloper. Hierdoor kunnen de toiletten maandelijks in elk geval één 

keer schoon gemaakt worden. 
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Omgevingsvergunning 2022.0112 Heereweg 2 Kantine 

Advies: 

 

• de vergunning te verlenen, 

• voorwaarde te verbinden omtrent uitgestelde gegevens verstrekking 

 

Besluit: 

Conform advies 

 

Toelichting: 

Oorspronkelijk was het aangevraagd als ‘wereld huiskamer’. Nu als kantine. Er moet 

wel in de gaten gehouden worden dat het uitsluitend als kantine voor de 

campinggasten gebruikt gaat worden. 
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Rondvraag 

 

Besluit: 

Burgemeester van Gent: 

- Naar aanleiding van verkiezingen. Officiële uitslag op 21 maart door centraal 

stembureau bekend gemaakt. In de driehoek is gesproken over een planning op weg 

naar installatie nieuwe raad en de (in)formatie van een nieuw college. I.v.m. ziektes / 

Corona is de eerste bijeenkomst met de raad een week doorgeschoven. 

De collegeleden geven een duiding aan de verkiezingsuitslag. Naast deze duiding is 

het college erg content met de hoogte van de opkomst: 80,2%. Blijkbaar leeft het erg 
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goed bij ons, dit in tegenstelling tot menig andere (grote) gemeente. 

- Stand van zaken vluchtelingenopvang. Onze beide medewerkers OOV pakken dit 

voortvarend op. Er zijn nog enkele aanbiedingen van zomerwoningen gedaan. Bij de 

VRF hebben we nu drie zomerwoningen aangemeld (opvang voor 23 personen 

mogelijk). 

- Activiteiten en evenementen komen weer op gang. 

- Morgen, woensdag 23 maart, is een eerste bijeenkomst voor de bewoners van 

Nieuw-Dokkum gepland. E-kwadraat zal toelichting geven op het proces en wat men 

zoal kan verwachten. Ook zal ingegaan worden op mogelijkheden om energiearmoede 

te voorkomen en te bestrijden. Vooraf is er nog een overleg met de Sintrale, waarbij 

vanuit ons gevraagd zal worden wat ze concreet kunnen bieden bij de uitvoering. We 

gaan binnenkort een aanbestedingsproces starten om een projectleider in de arm te 

nemen. In de aanvraag is het warmtenet als voorbeeld benoemd van een te kiezen 

collectief systeem; dat is echter nog niet definitief. Ook het dwarsverband naar het 

project LOC moet goed gelegd worden. 

- Vrijdagmiddag: Markt op Willemshof in teken van hulp voor Oekraïners; wordt door 

kinderen ingevuld / uitgevoerd. In verband met afwezigheid burgemeester gaat 

wethouder Hagen deze markt ‘openen’ (als het kan qua COVID) en anders wethouder 

Gerbrands. Is afhankelijk van tijdstip, burgemeester komt hierop nog terug. 

- Gaswinning kleine velden op Noordzee steekt weer de kop op. De Oekraïne-crisis 

wordt als aanleiding hiervoor gezien. Eerste opinie van ons uit is dat dit niet als 

breekijzer moet worden gezien om gasboringen alsnog mogelijk te maken. 

 

Wethouder Hagen: 

- Bijeenkomst Streekwurk. Goede bijeenkomst. Beide Schiermonnikooger projecten zijn 

gehonoreerd: Zuidertoren (Hey-low) en literatuurfestival. Overigens heeft de gemeente 

voor dit laatste nog geen financiële toezeggingen gedaan. Er is ook nog geen aanvraag 

gedaan. 

 

Wethouder Gerbrands: 

- Kamermuziek festival en filmfestival waren – ook qua publieke belangstelling – zeer 

succesvol en geslaagd. 

- ALV de Wadvaarders in Harlingen bij gewoond. Vorige keer hadden wij de trofee in 

ontvangst genomen. Het is gebruikelijk dat bij de overdracht van de trofee een ludieke 

aanvulling te doen. Een klein potje schone bagger uit onze jachthaven is eraan 

toegevoegd. De trofee is nu aan de haven Cocksdorp (Texel) uitgereikt. 

Kanoërs hebben verzocht om naast hun kano’s in de haven te mogen overnachten. Dit 

is niet toegestaan en dat willen we ook niet doen. Dat is in lijn met standpunt Nationaal 

Park en Natuurmonumenten. 

- Pho Jeugd en WMO. Er is gesproken over voorkomen van mensensmokkel / 

prostitutie 
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Uitnodigingen / vertegenwoordiging 

- Uitnodiging afscheidsreceptie Jack Jongebloed 

- vooraankondiging kennismiddag milieueffectrapportage in de Omgevingswet - 15 juni 

2022 

 

Besluit: 

- Uitnodiging afscheidsreceptie Jack Jongebloed. 

Ons college gaat niet op deze uitnodiging in. In plaats daarvan stuurt Erik Gerbrands 

een kaart. 

- vooraankondiging kennismiddag milieueffectrapportage in de Omgevingswet - 15 juni 

2022 

Wij gaan kijken of we een ambtelijke afvaardiging hier naar toe kunnen laten gaan. 
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