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Besluitenlijst College B & W vergadering 

Datum 29-03-2022 

Tijd 9:00 - 12:00 

Locatie Burgemeesterskamer 

Voorzitter I. van Gent 

 

  

1 

 

Besluitenlijst B en W vorige vergadering 

Advies: 

 

- Vast te stellen. 

 

Besluit: 

Conform advies 

 

Toelichting: 

Agendapunt 4: Tarief wadlopers is € 1,25 ipv €1,50 

Agendapunt 9 (rondvraag): Bij mededelingen wethouder Hagen: het is Hi-Lo in plaats 

van Hey-Low. 
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Afname applicatie RIS Matching t.b.v. Vroegsignalering van Schulden 

Advies: 

 

1. In te stemmen met de afname van de applicatie RIS Matching, 

2. De kosten 2022 ad € 1.566 en 2023 en verder ad € 1.920 mee te nemen bij de 

lentenota 2022 op grootboeknummer 6614204 Schuldhulpverlening- 380990; 

3. De offerte te ondertekenen. 

 

Besluit: 

Conform advies 

 

Toelichting: 

Het college is akkoord. Er moet wel naar de omvang van het budget voor 2023 en 

verder worden gekeken: €3132, in plaats van €1920 per jaar. In de financiële 

toelichting van het advies staat het wel goed. 
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Brief Update over het vervolgtraject LTF 3 14 maart 2022 

Advies: 

De brief van de Aandeelhouderscommissie Stedin ter kennisgeving aan de raad aan te 

bieden. 

 

Besluit: 

Conform advies 

 

Toelichting: 

Het gaat om een update; er komt nog een vervolg. Er zullen uiteindelijk nog keuzes 

gemaakt moeten worden, onder andere of er extra aandelen gekocht gaan worden. Het 

te investeren bedrag is echter te groot om uitsluitend door de huidige aandeelhouders 

te worden opgebracht. 
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Subsidieaanvraag Kamermuziekfestival 2020 

Advies: 

 

1. De subsidie 2020 aan het Kamermuziekfestival vast te stellen op € 3.000 en 

over te gaan tot uitbetaling; 

2. De kosten van € 3.000,- te verwerken in de Lentenota 2022 en deze te dekken 

vanuit de post Stelposten voor indexatie subsidies 

3. In te stemmen met de bijgaande conceptbrief. 

 

Besluit: 

Conform advies 

 

Toelichting: 

Door het vorige bestuur is de subsidieaanvraag over 2020 door omstandigheden niet 

aangevraagd. Ondanks het niet doorgaan van het festival in dat jaar, vanwege Corona, 

zijn er toen wel kosten gemaakt. Dit is gebleken bij de aanvraag over 2022. Er is 

gesproken over het herstel daarvan. Daaraan wordt met dit besluit invulling gegeven. 
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Aanwijzing toezichthouders 

Advies: 

1. te besluiten gemeenteambtenaren met de functienaam 'Medewerker 

beleidsuitvoering III, taakgebied bouwtoezicht' en de functienaam 'Medewerker 

Handhaving II, taakgebied toezichthouder bouw' – of personen van buiten de 

organisatie die deze functies vervullen – te belasten met het houden van toezicht op de 

naleving van het bepaalde bij of krachtens de wet- en regelgeving die wordt genoemd 

in het aanwijzingsbesluit; 

2. het aanwijzingsbesluit toe te zenden aan de betreffende gemeenteambtenaren én 

bekend te maken in het elektronisch Gemeenteblad. 

 

Besluit: 

Conform advies 
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Subsidieaanvraag 2023 Slachtofferhulp Nederland 

Advies: 

 

1. Aan Slachtofferhulp Nederland voor 2023 een subsidie toe te kennen van 

€316,- na vaststelling van de gemeentebegroting van 2023. 

2. In te stemmen met de bijgaande conceptbrief. 

 

Besluit: 

Conform advies 
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Omgevingsaanvraag 2022.0003, Langestreek 9, Verbouw intern 

Advies: 

 

• Het besluit op de aanvraag aan te houden 
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Besluit: 

Conform advies 

 

Toelichting: 

De samenvoeging van de beide woningen kan niet op basis van het nieuwe 

bestemmingsplan. Als we daarvan willen afwijken, moet het nieuwe plan wel eerst 

definitief zijn. Er zal hierover te zijner tijd een advies voor worden opgesteld. Tot die tijd 

moet de aanvraag worden aangehouden. 
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Brief Instemming bekend maken WOZ-waarden en aandachtspunten voor 2022 

Advies: 

 

1. De brief Instemming bekend maken WOZ-waarden en aandachtspunten voor 

2022 ter kennisneming aan te nemen. 

 

Besluit: 

Conform advies 

 

Toelichting: 

De aanslagen zijn dit jaar vanwege de inhoud van dit advies wat later opgelegd: er is 

overgestapt van kubieke meters naar oppervlaktes van woningen. Overigens zijn de 

WOZ-waarden van de woningen het afgelopen jaar vanwege marktomstandigheden 

flink gestegen. Dit heeft weinig consequenties voor de OZB-belasting, in verband met 

de begrenzing van de stijging zoals wij dat hebben afgesproken tot 1,5%. Maar het 

werkt natuurlijk wel door in waterschapsaanslagen en in het eigenwoningforfait. 
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Verkoopproces grond Melle Grietjespad 

 

Besluit: 

Conform advies 

 

Toelichting: 

We kunnen de gesprekken met Dijkstra vervolgen, nadat de stappen zoals in het 

advies staan zijn gezet. 

De brieven en het collegeadvies moeten wel goed gecheckt worden op data, die niet 

allemaal meer actueel zijn. 

Er is ondertussen ook WOB-verzoek binnen gekomen. 
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Rondvraag 

 

Besluit: 

Burgemeester van Gent: 

- Inwonersbijeenkomsten met de bewoners van Nieuw Dokkum over PAW hebben 

succesvol plaats gevonden. Vooral de nadruk op besparen en participatie en de 

aanpak op hoofdlijnen is goed ontvangen. Ook de rol van WoonFriesland 

(accountmanager) was positief. 

- Gesprek/interview met Belgisch blad Le Soir. Onder meer over duurzaamheid, gas en 

kabels. 

- Bestuurlijk afstemmingsoverleg opvang Oekraïners. Wij hebben ons aanbod gedaan. 

Het gaat echter allemaal wat stroperig en de nadruk wordt gelegd op grootschalige 

opvang. 



 

Pagina 4 
 

- Afstemmingsoverleg over windmolenparken en kabels met diverse andere overheden 

in gemeentehuis Winsum. Afgesproken is dat er een gezamenlijke insteek is om de 

Oostroute zoveel mogelijk te benadrukken en om samen op te trekken. De beide 

provincies trekken nu ook gezamenlijk op. Op 25 april komt minister Rob Jetten, 

waarmee ook vanuit deze afstemmingsgroep een gesprek gaat plaats vinden. 

- Gesprek bij provincie Groningen met onder meer Ministerie EZK over windparken, 

aanlandingen. Iedereen is er nu wel van doordrongen dat er vooraf én voor alle 

plannen die er zijn, een gezamenlijke aanpak moet plaatsvinden. Bij de stimulering van 

de Oostroute speelt ook het probleem van de verzilting van landbouwgrond in Noord-

Groningen een rol; de Oostroute biedt in dat opzicht ook voordelen. 

- Kindermarkt voor hulp aan Oekraïne heeft een aanzienlijk bedrag van ruim €1700 

opgeleverd. Was een bijzondere en erg mooie festiviteit. 

- Monnikenloop: startschot gelost. Het was een groot succes. Veel deelnemers en 

bezoekers op het eiland. 

- Openbare bijeenkomst van de raad over procedure coalitieonderhandelingen. De 

heer Albert Rodenboog is als informateur aangesteld. Komende week vinden diverse 

gesprekken plaats. Op 7 april wordt de informatieronde afgesloten. 

- Burgemeester gaat vanaf 6 april met vakantie. Wethouder Hagen neemt dan als 

eerste loco de honneurs waar. 

- Kinderen vragen regelmatig naar de skatebaan. We moeten hierover binnenkort 

duidelijkheid bieden. Wethouder Hagen pakt dit op. 

Wethouder Hagen: 

- Er is nog niets bekend over bodemonderzoek van de Oude Centrale. 

Wethouder Gerbrands: 

- VFG PO Werk en Inkomen. Er is gesproken over schuldhulpverlening (presentatie 

door Divosa) en energiearmoede. Bij ons wordt hieraan ook gewerkt. 

 

 


