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Besluitenlijst College B & W vergadering 

Datum 07-06-2022 

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 
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Jaarstukken 2021 en het accountantsrapport 2021 

Advies: 

-de jaarstukken 2021 vast te stellen; 
-het accountantsrapport 2021 voor kennisgeving aan te nemen; 

-zowel de jaarrekening 2021 als het accountantsrapport 2021 ter vaststelling aan de 
raad aan te bieden in de raadsvergadering van 21 juni 2022 a.s.; 
-de bevestiging bij de jaarrekening 2021 te ondertekenen. 

 

Besluit: 

Conform advies 
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Notitie Financieel kader 2023-2026 

 

Besluit: 

Conform advies 

 

Toelichting: 

Het college wil graag met de gemeenteraad in gesprek over de keuzes die er gemaakt 
moeten worden en de financiering van de voorstellen. 
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Nota Gezondheidsbeleid Friese Waddeneilanden 2022 - 2025 

Advies: 

1. Akkoord gaan met de nota ‘Gezondheidsbeleid Friese Waddeneilanden 2022-2025’ 
2. De nota ‘Gezondheidsbeleid Friese Waddeneilanden 2022-2025’ ter vaststelling 
aanbieden aan de gemeenteraad in de vergadering van 21 juni 2022. 

 

Besluit: 

Conform advies 

 

Toelichting: 
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Tekstueel: 

De term VAST graag vervangen door “de Friese Waddeneilanden”. Van de term VAST 
is aantal jaren geleden besloten om die niet meer te gebruiken. 

Naar aanleiding van: 
Middelengebruik. Hiermee worden alcohol en drugs bedoeld. En bijvoorbeeld geen 
geneesmiddelen. 
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Beleidsregel tijdelijke uitbreiding horecaterrassen 2022 

Advies: 

De ‘beleidsregel tijdelijke uitbreiding horecaterrassen 2022’ vast te stellen. 

 

Besluit: 

Conform advies 

 

Toelichting: 

De beleidsregel beantwoordt aan het beleid dat het college hierop voor nog maximaal 
één jaar wil voeren. De beleidsregel gaat als uitgangspunt gelden voor de handhaving. 

Dit is collegebeleid. 
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Omgevingsaanvraag 2022.0035, tijdelijke projectie cabine, Torenstreek 22 

Advies: 
 

 de vergunning te verlenen, 

 af te wijken van het bestemmingsplan ( kruimelgeval) voor de duur van 1 jaar 
van 1 juli 2022 tot en met 1 juli 2023 

 

Besluit: 

Conform advies 

 

Toelichting: 

Het college vindt het een positief initiatief. 

Aangezien wethouder I. Zonneveld, voorafgaand aan haar wethouderschap, hierbij 
betrokken is geweest, is zij terughoudend in de deelname aan de beraadslagingen. 
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Aanwijzingsbesluit adviesrecht gemeenteraad en verplichte participatie bij 
afwijkingen van het omgevingsplan 

 

Besluit: 

Conform advies 

 

Toelichting: 

Het college wil bij de raad nagaan of er extra ondersteuning nodig is voor deze en nog 

volgende stukken. 
Er is ook zorg van het college over de wijze waarop inwoners de participatie moeten 

gaan organiseren en of zij daartoe in staat zijn. De raad en de inwoners moeten hierop 
voorbereid worden. Er ligt hierin ook een rol voor de aannemers en bouwkundige 
adviseurs in geval van bouwinitiatieven. 
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Rondvraag 

 

Besluit: 
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Burgemeester van Gent: 

- Kallemooi. De voorbereidingen en uitvoering zijn tot op nu goed verlopen. Afgelopen 
vrijdag was er nog een kort geding; is in het voordeel van de organisatie uitgepakt. 

- Overleg muziekfestival aanstaand weekend. Er is nog wat te doen over afsluiting van 
wegen in relatie tot Arriva. De afsluiting van een weg moet, als die wordt ingesteld, 
volgens het college voor alle verkeer gelden en moet in verband met veiligheid dan niet 

worden uitgezonderd voor de bussen. Overigens bespreken wij dit met de 
regiodirecteur en niet met de chauffeurs van Arriva. 

- Fietsprijs in Enschede opgehaald. Heel veel positieve reacties. 
- Voorgenomen besluit van het ministerie over Gaswinning. De publiciteit maakt veel 

los. Door burgemeester van Gent wordt overwogen om samen met anderen hierover 
een vorm van protest te bedenken. 
 

Wethouder Hagen: 
- Morgen is er een gesprek met delegatie van Alkmaar over een eventuele andere 

wijze van financiering DMJOP. 
 
Wethouder Zonneveld: 

- Begroting Jobinder is binnen; komt binnenkort naar college. 
- Smartflower is kapot en niet te repareren. Het wordt opgeruimd. 

- Fietsparkeren bij Veerhaven: er is een plan in voorbereiding voor een geringe 
uitbreiding bij aanmeerplaats van de rondvaartboten en voor een structurele 
aanpassing van de reguliere fiets opstelplaatsen bij de Veerdam. 

- Bestek groenbeheer is in voorbereiding. Er wordt ook gekeken naar verdere 
mogelijkheden schapen begrazing. 
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Uitnodigingen / vertegenwoordiging 

- Afscheid wethouder Elsje de Ruijter 

- Afscheid wethouder Hennie Huisman 
-Uitnodiging symposium Burgerbetrokkenheid,17 juni 

 

Besluit: 

- Afscheid wethouder Elsje de Ruijter 
Is niet mogelijk. Graag in dit geval niet alleen een kaart, maar ook een bloemetje of een 
pakketje mokjes. 

- Afscheid wethouder Hennie Huisman 
Is niet mogelijk. Graag in dit geval niet alleen een kaart, maar ook een bloemetje of een 

pakketje mokjes. 
- Uitnodiging symposium Burgerbetrokkenheid,17 juni 
Geen deelname mogelijk ivm de afstand / efficiency. 

 

Besluit: 

- Afscheid wethouder Elsje de Ruijter 
Is niet mogelijk. Graag in dit geval niet alleen een kaart, maar ook een bloemetje of een 

pakketje mokjes. 
- Afscheid wethouder Hennie Huisman 

Is niet mogelijk. Graag in dit geval niet alleen een kaart, maar ook een bloemetje of een 
pakketje mokjes. 
- Uitnodiging symposium Burgerbetrokkenheid,17 juni 

Geen deelname mogelijk ivm de afstand / efficiency. 

 

 


