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Besluitenlijst College B & W vergadering 
Datum 03-05-2022 

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 5: 1 woord toevoegen: Ook het college wil dit klantvriendelijk oppakken. 

Naar aanleiding van: 
Agendapunt 4: artikel 4:18 lid 2 laat het college toch vervallen. Uiteindelijk mag een 

privé persoon toch een tent in zijn tuin zetten voor eigen gebruik. Per saldo verandert 
er niets. 
Agendapunt 7: Er vindt ook nog een gesprek plaats met de directie van de OBS over 

de mogelijkheden van Tumba. 
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Aanwijzen ambtenaar tbv het afnemen van verklaring onder eed/belofte (wet BRP 
artikel 2.8 lid 2 onder E) 

Advies: 

M. den Boer, medewerker Burgerzaken, aan te wijzen als ambtenaar voor het afnemen 
van verklaringen onder eed/gelofte (VOE). 

 

Besluit: 

Conform advies 
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Voorlopig jaarverslag Hûs en Hiem 2021 en ontwerpbegroting Hûs en Hiem 2023 

Advies: 

 

1. Het voorlopig jaarverslag 2021 van Hûs en Hiem voor kennisgeving aan te 
nemen. 

2. de raad voor te stellen om in te stemmen met de ontwerp begroting 2023 van 
Hûs en Hiem en geen zienswijze in te dienen op de ontwerp begroting 2023 

van Hûs en Hiem. 

 

Besluit: 

Conform advies 
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Toelichting: 

Er is geen aanleiding om een zienswijze in te dienen. De rol van Hûs en Hiem na de 
introductie van de Omgevingswet wordt nog nader bekeken. 

Naar aanleiding van dit punt en de wijzigingen ten gevolge van de Omgevingswet, 
vraagt het college aandacht voor de inspiratiegids. De wens is om dit voortvarend op te 

pakken 
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Consultatie actualisatie suppletieprogramma 2020-2023 

Advies: 

1. te reageren op de consultatie actualisatie suppletieprogramma 2020-2023 en 
daarbij: 

 - in te stemmen met het gegeven dat Schiermonnikoog niet is opgenomen in het 
suppletieprogramma 2020- 2023 
 - in te stemmen met het gegeven dat voor Schiermonnikoog – westkop (raaien 400-

540) in 2023 zal worden voorgesteld om de Basiskustlijn te herzien (zolang de 
veiligheid en de overige kustfuncties niet in het geding komen) zoals afgesproken in 

najaar 2021 
2. bijgaande conceptbrief voor 6 mei te versturen. 

3. in de gemeentelijke nieuwsbrief te communiceren dat er voorlopig geen suppletie 
plaatsvindt en dat de BKL in de toekomst wordt herzien op deze plek (raaien 400-540). 

 

Besluit: 

Conform advies 

 

Toelichting: 

Afgelopen najaar is dit onderwerp besproken met de ondernemers op het strand en 
met de overige belangstellenden in een avondbijeenkomst. Het advies is in 

overeenstemming met de uitkomsten hiervan. 
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Conceptbegroting 2023 van het Samenwerkingsverband De Waddeneilanden 

Advies: 
 

1. De concept begroting 2023 van het Samenwerkingsverband De 

Waddeneilanden voor kennisgeving aan te nemen; 
2. De raad voor te stellen om op de concept begroting 2023 van het 

Samenwerkingsverband De Waddeneilanden geen zienswijze in te dienen. 
3. Bij de opstelling van de Notitie Financieel Kader 2023-2026 de bijdrage 

Programma Waddeneilanden ad 

€ 30.000 ten laste te brengen van de algemene reserve en de daling van de 
personele kosten te verwerken in het begrotingsresultaat; 

4. Het geraamde structurele begrotingsvoordeel voor de jaren 2024-2026 nog niet 
te verwerken, zodat dit (gedeeltelijk) gebruikt kan worden voor dekking van 
bijdrage Programma Waddeneilanden. 

 

Besluit: 

Conform advies 

 

Toelichting: 

Tekstueel: 
Portefeuillehouder is burgemeester van Gent in plaats van wethouder Hagen. 

 



 

Pagina 3 
 

7 

 

Kwartiermakersfase PAW 

Advies: 

 

 De uitvoering van de kwartiersmakersfase voor het project PAW Nieuw-
Dokkum op basis van bijgevoegde offerte te gunnen aan adviesbureau 
Ekwadraat 

 De inwoners van de wijk Nieuw-Dokkum per brief te informeren over de 
vervolgstappen 

 

Besluit: 

Aanhouden. 

 

Toelichting: 

Over de rol van de Sintrale is met hen gecommuniceerd. De Sintrale zal zijn rol kunnen 
krijgen in het project, zodat zij hun deskundigheid kunnen inbrengen. Hierbij moet er 

wel voor worden gewaakt dat er niet op voorhand opdrachten of toezeggingen hiervoor 
aan (installatie)bedrijven die direct aan de Sintrale zijn gelinkt, of anderen, worden 

toegekend. Hiervoor zal t.z.t. een normale aanbestedingsprocedure moeten worden 
gevolgd. 
 

Er wordt in het advies (gemotiveerd) afgeweken van ons inkoop- en 
aanbestedingsbeleid. 

Het college wil daarmee wel instemmen, maar het college heeft wel moeite met de 
bepaling over het afrekenen op basis van nacalculatie. Als er meerkosten gemaakt 

moeten worden, of als er uren aan andere posten worden besteed dan in de offerte 
staat, moet dit vooraf aangekondigd en beoordeeld kunnen worden. 
Volgende week daarom terug in college laten komen, nadat hierover is gesproken met 

E-kwadraat. 
 

De brief aan de inwoners wordt opgesteld nadat het college het besluit heeft genomen. 
Er wordt in het collegeadvies nu (ten onrechte) verwezen naar een bijlage. 
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Collegeverklaring informatiebeveiliging Suwinet en DigiD 

Advies: 
Bijgaande collegeverklaring afgeven t.a.v. de eisen op gebied van de 

informatiebeveiliging DigiD/Suwinet t.b.v. voldoen aan de eisen op gebied van de BIO 
(Baseline Informatieveiligheid Overheid). 

 

Besluit: 

Conform advies 
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Rondvraag 

 

Besluit: 

Burgemeester van Gent: 
- Bezoek Canadese veteranen begeleid en een toespraak gehouden; was 

indrukwekkend. 
- Koningsdag was een succes. 

- Morgen is de 4 mei dodenherdenking. Een en ander is in voorbereiding. 
- Vanaf woensdagochtend 11 tot en met zaterdag 14 mei 2022 is burgemeester van 
Gent afwezig. Onder andere Omgevingsberaad en vervolgens bezoek aan 

Wilhelmshaven / Norderney. Wethouder Gerbrands heeft in deze periode piketdienst. 
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Wethouder Hagen: 
- Stand van zaken coalitieonderhandelingen: Erg tevreden over de kwaliteit van de 

besprekingen. Het eerste concept van het coalitieakkoord is gereed en wordt na 
raadpleging fracties verder besproken. Zeker in relatie tot andere gemeenten / eilanden 
loopt het hier erg voorspoedig. 

- Wethouder Hagen is de hele volgende week afwezig (9 tot en met 15 mei). 
 

Wethouder Gerbrands: 
- Extra PO Jeugd VFG over hoog specialistische jeugdzorg bijgewoond. 

- Het college vraagt aandacht voor de berichtgeving in de Nieuwsbrief van afgelopen 
week over de omgevingsvergunningen in relatie tot het bestemmingsplan Dorp. De 
indruk bestaat dat dit niet klopt en als dat zo is, moet het worden gerectificeerd in de 

eerstvolgende nieuwsbrief (12 mei). 
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Uitnodigingen / vertegenwoordiging 

- uitnodiging save the date - Oerol Terschelling 
- VNG opstelling vacatures VNG Bestuur en Commissies 
- uitnodiging afscheid wethouder Caroline de Pee (gemeente Waadhoeke) 

 

Besluit: 

- Relatiedag Colleges B&W Oerol. Het college wil hier graag gebruik van maken. 
- Openstelling vacatures VNG bestuur en commissies. Ons college heeft hier geen 

belangstelling voor. 
- Afscheid Caroline de Pee, Waadhoeke. Het college maakt geen gebruik van de 

uitnodiging. Wel een kaart sturen. 

 

 


