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Besluitenlijst College B & W vergadering 

Datum 10-05-2022 

Tijd 9:00 - 12:00 

Locatie Burgemeesterskamer 

Voorzitter I. van Gent 

Toelichting Wethouder J. Hagen is niet aanwezig 

 

  

1 

 

Besluitenlijst B en W vorige vergadering 

Advies: 

 

- Vast te stellen. 

 

Besluit: 

conform advies 

 

2 

 

Omgevingsaanvraag 2022.0026, gebruik voor recreatieve doeleinden de 

bovenverdieping, Voorstreek 24 

Advies: 

 

• de vergunning te verlenen, 

• af te wijken van het bestemmingsplan ( kruimelgeval) 

• voorwaarde te verbinden dat afwijking onlosmakelijk verbonden is aan de 

detailhandelfunctie 

 

Besluit: 

Conform advies. 

 

Toelichting: 

Pottenbakkerij / detailhandel beneden. Bovenverdieping wordt al geruime tijd recreatief 

verhuurd. Bij de aankoop is niet gecommuniceerd dat dit niet mocht. Als de 

toestemming voor een recreatieve verhuur destijds was aangevraagd, zou daarmee 

zijn ingestemd. De woning is zo klein dat het niet als zelfstandige woning kan fungeren. 

Het niet instemmen met de recreatieve verhuur zou derhalve niet betekenen dat de 

bovenverdieping als zelfstandige woning kan worden benut. Wel is van belang dat de 

aanvullende voorwaarde duidelijk naar de aanvrager wordt gecommuniceerd: dat de 

afwijking ten behoeve van de logiesfunctie onlosmakelijk is verbonden aan het hebben 

en voeren van de detailhandelsfunctie in deze omvang op dit perceel. 

 

3 

 

Omgevingsaanvraag 2022.0029, vervangen kozijn, Langestreek om de Noord 21 

Advies: 

 

• de vergunning te verlenen, 
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Besluit: 

Conform advies 

 

4 

 

Aangifte Vennootschapsbelasting (Vpb) 2020 Schiermonnikoog 

Advies: 

 

1. Het voor kennisgeving aannemen van de aangifte vennootschapsbelasting 

(Vpb) 2020. 

 

Besluit: 

Conform advies 

 

5 

 

Indienen zienswijze financiële stukken VRF 

Advies: 

• De raad kennis te laten nemen van de jaarrekening 2021 en de begroting 2023 van 

de Veiligheidsregio en voor te stellen om ten aanzien van deze onderwerpen geen 

zienswijze in te dienen. 

• Het gedeelte voor Schiermonikoog van de teruggave van een gedeelte van het 

voordelig resultaat 2021 aan gemeenten van in totaal € 1.296.000 te verwerken in de 

eerstvolgende tussentijdse rapportage. 

• De stijging van de jaarljikse bijdrage voor 2023 van € 5.205 mee te nemen bij de 

opstelling van de Notitie Financieel Kader 2023-2026. 

 

Besluit: 

Conform advies 

 

6 

 

Woo-verzoek verkoop locatie Melle Grietjespad 

Advies: 

 

1. Kennis te nemen van het informatieverzoek van 29 maart 2022; 

2. De gevraagde documenten, voor zover niet al openbaar, (gedeeltelijk) 

openbaar te maken. 

 

Besluit: 

Conform advies 

 

7 

 

Milieu – besluit maatwerkvoorschriften 

Advies: 

 

1. Te besluiten maatwerkvoorschriften te stellen voor het lozen van afvalwater 

zonder vetafscheider en slibvangput in verband met het bereiden van 

voedingsmiddelen; 

2. Van het besluit kennis te geven op officielebekendmakingen.nl en de 

gemeentelijke nieuwsbrief. 

 

Besluit: 
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Conform advies 

 

Toelichting: 

In verband met de kleine schaal van de activiteiten, kunnen er maatwerkvoorschriften 

worden voorgeschreven. 

 

8 

 

Poffertjeskraam 

Advies: 

De standplaatsvergunning te verlenen. 

 

Besluit: 

Conform advies 

 

Toelichting: 

Op 11 juni wordt er, tijdens het zang- en muziekfestival, een extra standplaats 

toegestaan op het Willemshof. 
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Beleidsplan OAB/VVE 

Advies: 

 

1. In te stemmen met het Beleidsplan Onderwijsachterstandenbeleid/ Voor- en 

Vroegschoolse Educatie (OAB/VVE) en deze ter besluitvorming voor te leggen 

aan de gemeenteraad middels bijgevoegd raadsvoorstel en -besluit. 

 

Besluit: 

Conform advies 

 

Toelichting: 

Het beleidsplan was nog niet opgesteld; de activiteiten zijn echter al wel een aantal 

jaren gaande. Met het vaststellen van het beleidsplan is het uitvoeringskader 

vastgesteld. In 2025 moet het vervolg hierop worden opgesteld. 

 

10 

 

Subsidieaanvraag uitvoer lokaal sportakkoord 2022 

Advies: 

 

1. Een subsidie te verlenen van € 18.829 aan Sport Fryslân voor het uitvoeren 

van het Lokaal Sportakkoord door de sportcoördinator in 2022; 

2. in te stemmen met de bijgaande conceptbrief. 

 

Besluit: 

Conform advies 

 

Toelichting: 

Het college is geïnteresseerd in de stand van zaken van het aantal vrijwilligers, waarop 

heel veel verenigingen draaien. Dat gaat dan niet alleen om sport, maar ook andere 

clubs en instellingen. Het college zou hier graag eens bij stil willen staan; kunnen wij 

(verder) faciliteren? Over enige tijd hiervoor eens een interne thema-bijeenkomst 

inplannen. 
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Subsidie muziekvereniging IN 2022 

Advies: 

 

1. Aan muziekvereniging IN voor 2022 een subsidie toe te kennen van € 4.600; 

2. in te stemmen met de bijgaande conceptbrief. 

 

Besluit: 

Conform advies 

 

Toelichting: 

De reservepositie van IN is de afgelopen paar jaar stevig geslonken. Het college hecht 

grote waarde aan de instandhouding van de vereniging. De subsidie is derhalve 

noodzakelijk. 
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Omgevingsaanvraag 2018.0108., vervangen strandkiosk, tijdelijk gedogen 

Advies: 

 

• Voor 1 jaar gedogen dat kiosk in afwijking van de vergunning aanwezig is, 

 

Besluit: 

Conform advies 

 

Toelichting: 

In verband met brand is het kantinegedeelte uitgebrand. Het college werkt mee aan het 

gedogen voor één jaar om een andere kiosk, die iets groter is, tijdelijk te kunnen 

plaatsen. 

Het college wil wel dat er gecommuniceerd wordt met de verzoeker dat hieraan geen 

verdere rechten kunnen worden ontleend voor een definitieve oplossing na dit 

gedoogjaar. Voor de definitieve aanvraag voor het volgend seizoen moet een integrale 

afweging worden gemaakt, waarbij er niet automatisch uitgegaan kan worden van de 

grotere maatvoering. 

 

13 

 

Rondvraag 

 

Besluit: 

Burgemeester van Gent: 

- Overleg met Ekwadraat over de opdracht i.v.m. PAW. Dit komt op 17 mei terug in het 

college. 

- MAPS bijeenkomst. Op cultureel vlak moet alles nog weer echt op gang komen; er 

zijn geen aanvragen. 

- Wadloopverordening wordt aangepast. De massaliteit is een aandachtspunt, ook van 

andere activiteiten op het wad, zoals boottochten naar zandplaten. De vraag is of en in 

hoeverre dit allemaal kan binnen de regelgeving over het Werelderfgoed ca. 

- Vanaf morgenmiddag tot en met zaterdag heeft wethouder Gerbrands piketdienst, 

omdat burgemeester van Gent niet op het eiland is. 

 

Wethouder Gerbrands: 

- Beeldvormende raad over de Omgevingswet bijgewoond. Het college vindt het een 



 

Pagina 5 
 

lastige materie. De insteek was van een vrij hoog abstractieniveau en was daardoor 

wel moeilijk te volgen. Het zou goed zijn om te zijner tijd de voorlichting aan de raad te 

vervolgen en zo mogelijk op concreter niveau: wat betekent de omgevingswet voor de 

taakstelling van de raad. 

- Dodenherdenking 4 mei was een goede bijeenkomst. Het college heeft wel een aantal 

wensen, die zij graag met het 4 mei-comité willen bespreken. 

- Aanstaande dinsdag is er een digitale bijeenkomst over Waddenveren. 
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Uitnodigingen / vertegenwoordiging 

- Ledenbrief openstelling vacatures in VNG bestuur en commissies 

- Uitnodiging ledenvergadering SOV 16 mei 2022 

- Uitnodiging VNG - Geef uw college een vliegende start! 27 juni (in rode map) 

- Uitnodiging afscheid de heer Niek Geelhoed RvC Kabelnoord, 23 juni (in rode map) 

- Uitnodiging afscheid wethouder Harry Boon Gemeente Harlingen, 2 juni (in rode Map) 

 

Besluit: 

- Ledenbrief openstelling vacatures in VNG bestuur en commissies 

Graag volgende week terug laten komen, inclusief de uitnodiging om verkiesbaar te 

stellen in de K80. 

- Uitnodiging ledenvergadering SOV 16 mei 2022 

Dit is praktisch niet haalbaar om aan deel te nemen. In verband met de 

raadsvergadering op hetzelfde moment. 

Graag volgende week terug in college, nadat het nieuwe college is geïnstalleerd: 

- Uitnodiging VNG - Geef uw college een vliegende start! 27 juni (in rode map) 

- Uitnodiging afscheid de heer Niek Geelhoed RvC Kabelnoord, 23 juni (in rode map). 

- Uitnodiging afscheid wethouder Harry Boon Gemeente Harlingen, 2 juni (in rode Map) 

 

 


