
 

Pagina 1 
 

Besluitenlijst College B & W vergadering 
Datum 24-05-2022 

Tijd 9:00 - 12:00 

Locatie Burgemeesterskamer 

Voorzitter J.C. Hagen 

Aanwezigen E. Arends, J.C. Hagen en I. Zonneveld 

 

  

1 

 

Besluitenlijst B en W vorige vergadering 

Advies: 
 

- Vast te stellen. 

 

Besluit: 

Conform advies 

 

2 

 

Omgevingsaanvraag 2022.0031, het vergroten van een recreatie woning, 

Karrepad 27 

Advies: 
 

 de vergunning te verlenen, 

 

Besluit: 

Conform advies 

 

3 

 

Benoeming externe babs voor één dag 

Advies: 

Instemmen met de benoeming van mevrouw Ellen Alice Horlings tot buitengewoon 
ambtenaar burgerlijke stand (BABS) voor één dag, te weten: 17 juni 2022. 

 

Besluit: 

Conform advies 

 

4 

 

Huisvestingsvergunning Middenstreek 33 

Advies: 
 

1. Aanvrager huisvestingsvergunning te verlenen. 

 

Besluit: 

Conform advies 

 

5 Herontwikkeling Binnendijken 
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 Advies: 

 

1. in principe positief te reageren op het verzoek tot herontwikkeling/vernieuwing 
van Binnendijken aan het Van der Molenpad 15, alhier. 

2. De initiatiefnemer te verzoeken alle benodigde gegevens aan te leveren op 
grond waarvan een omgevingsvergunning aangevraagd kan worden. 

 

Besluit: 

Conform advies 

 

Toelichting: 

Wordt als een waardevolle toevoeging gezien in het aanbod op het eiland met een 

unieke insteek. 

 

6 

 

Informatieverzoek verkoop locatie Melle Grietjespad 

Advies: 
 

1. Kennis te nemen van het informatieverzoek van 28 maart 2022; 
2. De gevraagde documenten, voor zover aangetroffen, (gedeeltelijk) openbaar te 

maken behoudens één document. 

 

Besluit: 

Conform advies 
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Rondvraag 

 

Besluit: 

Wethouder Hagen: 
- Gesprek met initiatiefnemers van de schildersbus gehad over de toekomstplannen op 

het strand en elkaar bijgepraat over de ontwikkelingen. 
- Werkbezoek van Gedeputeerde Fokkens als zeer positief ervaren. Fijne bijeenkomst, 
goed kunnen praten over de toekomstplannen op het eiland en het 

Waddenprogramma. Programma met de wandeling en de lunch was goed 
georganiseerd. 

- Overleg over organische reststoffen bijgewoond. Overigens voor de laatste keer als 
portefeuillehouder. Ambtenaar moet een advies opstellen voor het vervolgtraject. 
Project gaat over naar een andere portefeuillehouder. In een volgend college 

bespreken aan wie dit onderwerp wordt toebedeeld 
- Overleg omgevingswet gehad. 7 juni komen stukken in het college en 21 juni in de 

gemeenteraad. 
- Uitnodiging fietsstad 2022 op 2 juni in Enschede. Gemeente Schiermonnikoog is al 

als beste kleinste gemeente in de prijzen gevallen. We maken ook kans op de beste 
fietsstad van Nederland. Vanuit de gemeente moet bekeken worden wie daarnaartoe 
gaat. Kijken of het toch niet mogelijk is om de agenda van een wethouder hiernaar te 

plooien. 
Wethouder Zonneveld: 

- Werkbezoek van Gedeputeerde Fokkens als positief ervaren. 
- Overleg decentrale overheden concessie waddenveren oost bijgewoond. 

 

9 Uitnodigingen / vertegenwoordiging 



 

Pagina 3 
 

 - Uitnodiging afscheidsreceptie wethouders Tjeerdema en Wassink, Gemeente 

Leeuwarden 
- Uitnodiging afscheidsreceptie wethouders Wielinga, de Man, Faber en Bakker, 

gemeente Sud-West Fryslan 
- UWV MASTERCLASS arbeidsmarktinformatie en Open Hiring, op 14 juli 2022 
- Uitnodiging Deelnemers- en vrijwilligersbijeenkomst 'Alle Friezen', 2 juni (zie BenW 

map) 

 

Besluit: 

Besproken 

 

 


