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Besluitenlijst College B & W vergadering 

Datum 21-06-2022 

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 

 

Toelichting: 

Er zijn enkele tekstuele correcties aangebracht. 
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Omgevingsaanvraag 2022.0044, broedeilanden, Westerplas 

Advies: 
 

 de vergunning te verlenen 

 

Besluit: 

Conform advies 

 

Toelichting: 

De aanvraag is ontstaan vanuit project Wij en Wadvogels. In het verleden heette dit 
een aanlegvergunning. Het college is content met dit plan, waardoor er een tweede 

uitzichtpunt op de Westerplas komt. 
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Omgevingsaanvraag 2022.0056, het vervangen van kozijnen in de voorgevel 

Advies: 
 

 de vergunning te verlenen, 

 

Besluit: 

Conform advies 
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Huisvestingsvergunning Langestreek 11A6 
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Advies: 

- Huisvestingsvergunning Langestreek 11A6 

 

Besluit: 

Conform advies 
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Nieuw contract strandbewaking KNRM 

Advies: 

De strandbewaking bij het badstrand weer te borgen voor de komende vijf jaar en het 
contract met de KNRM wederom aan te gaan. 

 

Besluit: 

Conform advies 

 

Toelichting: 

Er zijn meer kosten voor de komende 5 jaar. In plaats van €30.000 betalen wij in het 

vervolg ruim €43.000. In de strandvisie gaan we bekijken welke voorziening we willen 
bij paal 3. Indien er geen structurele middelen (meer) beschikbaar zijn, dan zullen de 
meerkosten ad €13.000 moeten worden meegenomen in de eerstvolgende financiële 

tussenrapportage over 2022 en in de NFK voor de jaren daarna. 
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Meicirculaire 2022 

Advies: 
 

1. De effecten van de meicirculaire 2022 voor kennisgeving aan te nemen; 

2. In herfstnota 2022 en NFK 2023-2026 de volgende bedragen te reserveren 
voor uitgaven: 
• Energietoeslag (2022 € 28.000) 

• Jeugdzorg inclusief stelpost (2023 € 72.000) 
• Uitvoeringskosten klimaatakkoord (2022 € 102.000) 

• Extra capaciteit BOA’s (2022 en verder jaarlijks € 29.000) 
3. De financiële effecten voor 2022 te verwerken in de herfstnota 2022, de 

financiële effecten voor 2023 en verder te verwerken in de NFK 2023-2026. 

 

Besluit: 

Conform advies 

 

Toelichting: 

Het budget voor de BOA’s die we vanuit het Rijk krijgen (ca 29.000) nemen we nu eerst 
als uitgangspunt. We moeten bezien hoe ver we hier mee komen. Indien blijkt dat het 
niet voldoende is, komt dit te zijner tijd terug. 

De meicirculaire wordt nu doorgezet naar de NFK 2023-2026, die wordt aangepast. De 
NFK wordt volgende week in gewijzigde vorm wederom aan het college ter 

besluitvorming voorgelegd. 
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Omgevingsaanvraag 2022.0047 plaatsen van zonnepanelen, Langestreek 11 

Advies: 
 

 de vergunning buiten behandeling te stellen. 
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Besluit: 

Conform advies 

 

8 

 

Rondvraag 

 

Besluit: 

Burgemeester van Gent: 

- Strandoverleg: Moet nog voor het seizoen worden ingepland. Vanuit college zijn daar 
de burgemeester en beide wethouders bij aanwezig, ambtelijk de beleidsmedewerker 
OOV / horeca en recreatie en toerisme. 

- Kick-off natuur/brandbeheersing bijgewoond, helaas zonder het 
Ondersteuningspeloton (OSP). 

- Toogdag voor de Wadden bijgewoond. Contact gehad met minister van Natuur en 
Stikstof, mevrouw van der Wal, over de Schiermonnikooger boeren. De minister heeft 

aangegeven dat het voor de boeren op Schiermonnikoog allemaal wel zal mee vallen, 
omdat er hier een goed plan ligt. Maar helemaal gerust zijn we er nog niet op. 
Aandacht gevraagd voor gebrekkige communicatie. 

Minister Harbers heeft plannen om binnenkort een keer langs te komen. 
 

Wethouder Hagen: 
- Gesprek met Alkmaar Vastgoed BV in verband met financiering verduurzaming 
woningen. Aanleiding was de vraag van de fractie van OB hierover. In Alkmaar is een 

alternatieve financieringsvorm bedacht om versneld te kunnen bouwen. Financieel is 
het niet gunstiger, in plaats daarvan zijn er diverse extra kosten die worden 

doorberekend aan de huurders. Het advies dat aan ons is gegeven is om deze 
constructie in ons geval niet te doen. In een memo wordt dit vanavond voorgelegd aan 
de raad. 

 
Wethouder Zonneveld: 

- Er is een oproep van de kinderboerderij om extra handjes om hekken te plaatsen. 
Wethouder Zonneveld vraagt of wij hieraan ook een bijdrage kunnen leveren. 

Wethouder Hagen gaat eerst een gesprek aan met het bestuur. Daarbij wordt ook 
gekeken naar speeltoestellen en skatebaan. 
- Bestuurlijk overleg Regionale Energie Strategie. De regiegroep wordt uitgebreid met 

een vertegenwoordiger van de Wadden. De contactpersoon van Liander was ook 
aanwezig. 

- Openingshandeling bijgewoond van Walvisproject bij Berkenplas. 
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Uitnodigingen / vertegenwoordiging 

- Opening 1 juli 21.30 - 23.15 uur Baken met voordracht van Joost Oomen 
- Uitnodiging afscheid wethouder Vlieg 
- Friese Ballonfeesten: woensdagavond 20 juli 17.30 in Joure 

 

Besluit: 

Baken: alle drie bestuurders aanmelden en in agenda plaatsen svp. 
Wethouder Vlieg, Assen: burgemeester aanmelden svp. 

Friese ballonfeesten: burgemeester en wethouder Hagen nemen het in overweging, 
wethouder Zonneveld gaat niet. 

 

 


