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Besluitenlijst College B & W vergadering 

Datum 28-06-2022 

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: 

Tekstueel: 

Er zijn enkele tekstuele correcties doorgevoerd. 
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Bedrage onderzoekonderzoek organische reststromen Schiermonnikoog 

- Advies 

 

1. In te stemmen met gemeentelijke bijdrage van € 5.000 ex btw in het 

vervolgonderzoek; 

2. De kosten te dekken uit 211209 reserve Duurzame energie en na het 

zomerreces een voorstel voor de inzet van deze reserve aan raad voor te 

leggen. 

 

Besluit: 

Conform advies 

 

Toelichting: 

Tekstueel: 

Wethouder Zonneveld is de portefeuillehouder voor dit onderwerp. 

 

Naar aanleiding van: 

Er is een vooronderzoek gedaan door MulderAgro. Er wordt een bijdrage gevraagd 

voor een bijdrage voor een vervolgonderzoek. Bij de argumenten kan ook het 

duurzaamheidsdoel (besparing CO2) aanhalen. De vraag: “wat is de verwachte 

omvang hiervan” graag meegeven in het vervolgonderzoek. 
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DU uitkering gemeenten - BOA's 

-Advies 

Kennis nemen van de memo betreffende een brief van het Ministerie van Justitie en 
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Veiligheid over een jaarlijkse DU-uitkering van het voor het in gebruik nemen van 

BOA’s. Deze memo is bijgevoegd in de bijlage. 

 

Besluit: 

Conform advies 

 

Toelichting: 

We gaan binnenkort starten met de werving. 
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Verzoek financiële bijdrage Mulder 

- Het door de heer Mulder gevraagde bedrag van €4140,80 over te maken 

 

Besluit: 

Conform advies 

 

Toelichting: 

Naar aanleiding van: 

Het principe om tot vergoeding van dit bedrag over te gaan is akkoord. 
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2022.0049, buitenunit, Badweg 71B 

Advies: 

- de vergunning te verlenen 

 

Besluit: 

Conform advies 

 

6 

 

Gaswinning 

Advies 

Overwegende dat 

-er een mijnbouwvergunning ter inzage ligt om ten noorden van Schiermonnikoog in 

veld N05-A naar gas te gaan boren. 

-de gemeenteraad op 17 oktober 2017 een motie heeft aangenomen tegen gaswinning 

ten noorden van Schiermonnikoog 

Wordt geadviseerd om: 

-in te stemmen met het schrijven van een open brief inzake gaswinning N05-A, ten 

noorden van Schiermonnikoog 

-de portefeuillehouder te mandateren kleine wijzigingen aan te brengen in de 

conceptbrief 

-deze open brief te versturen samen met de burgemeester van Borkum en, wanneer dit 

toch niet mogelijk is, zelfstandig deze brief te versturen 

-niet in beroep te gaan tegen de voorgenomen gaswinning 

 

Besluit: 

Conform advies 

 

Toelichting: 

Wij willen niet in beroep gaan, maar kiezen de politiek-maatschappelijke route om ons 

standpunt duidelijk te maken. Deze lijn past binnen de motie van 2017. 
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Invorderen dwangsom 
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Advies 

- Geadviseerd wordt om: 

 

1. Kennis te nemen van de brief van 5 januari 2022 (voornemen tot invorderen) 

en de informatie die eind februari is aangeleverd; 

2. Te besluiten over te gaan tot invordering van de verbeurde dwangsommen 

zoals verwoord in het bijgevoegde conceptbesluit. 

 

Besluit: 

Aanhouden 

 

Toelichting: 

Het college wil nog een laatste poging doen om ook de laatste relevante gegevens 

boven tafel te krijgen. 
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Jeugdfonds Sport & Cultuur 

- Advies 

 

1. Een subsidie toe te kennen van € 750,- aan het Jeugdfonds Sport & Cultuur 

voor 2022; 

2. de gelden in het fonds in 2023 aan te vullen tot € 1.500,- middels een subsidie; 

3. in te stemmen met de bijgaande overeenkomst. 

 

Besluit: 

Conform advies, met aanvulling. 

 

Toelichting: 

Naar aanleiding van: 

Het college wil de samenwerkingsovereenkomst (3.3.6) graag aanvullen met de 

mogelijkheid dat een bijdrage voor zwemlessen beschikbaar kan worden gesteld. 
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Notitie Financieel Kader 2023-2026 

Advies 

- 1. De gemeenteraad voorstellen om de Notitie Financieel Kader 2023-2026 als 

uitgangspunt te hanteren bij het opstellen van de begroting 2023. 

 

Besluit: 

Conform advies 

 

Toelichting: 

Naar aanleiding van: 

De meicirculaire is in het voorstel verwerkt. Voor 2023 is er daardoor een positief 

resultaat. Voor de jaren erna moet er nog wel wat gebeuren om de begroting sluitend 

te krijgen. Het college gaat hierover graag het gesprek aan met de raad. Oorzaak 

hiervan is vooral de investeringskrediet ten behoeve van de nieuwbouw van het LOC. 
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Vervanging gasketels zwembad 
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Voorgesteld wordt: 

De raad voor te stellen: 

 

• De huidige afgekeurde gasketels van zwembad de Dúnatter te vervangen door 

drie warmtepompen 

• Voor de verwachte investering van € 66.950,- een krediet beschikbaar te 

stellen van 

€ 54.450,- en € 12.500,- te dekken uit de reserve Enecogelden 

• De verduurzaming doorbelasten aan de exploitant d.m.v. een huurverhoging 

van €12.500 op jaarbasis 

• De extra inkomsten van € 6.499,- per jaar voor de komende 10 jaar als gevolg 

van de huurverhoging terug te laten vloeien in de reserve Enecogelden. 

• De financiële effecten te verwerken in de 17e begrotingswijziging 2022. 

 

Besluit: 

Conform advies 

 

Toelichting: 

Het college is erg enthousiast over dit voorstel. In het raadsvoorstel duidelijker maken 

dat we hiermee een duurzaamheidsdoel bereiken (van het gas afgaan) én besparen. 
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Rondvraag 

 

Besluit: 

Burgemeester van Gent: 

- Maps-overleg. Er komen weer wat aanvragen aan. Punt van aandacht is dat 

Natuurmonumenten aan organisatoren geld vraagt voor het beschikbaar stellen van 

locaties. 

- Overleg de heer M. Jager, Royal Haskoning, over de wadkabel. Daarna is de avond 

geweest over Project aanlanding wind op zee, PAWOZ. Was een goede informatieve 

bijeenkomst. 

- Interview aan studenten over gasboringen. 

- Ontvangst deelnemers Waddenmars. 

- 29 juni in de middag is de architectenpresentatie LOC. Vervolgd door een 

avondbijeenkomst met ouders en omwonenden. 

- 30 juni zijn er DB en AB vergaderingen van de GR Waddeneilanden. De wethouder 

wisseling (F-BOK en krimp) gaan we daar ook doorgeven. 

Wethouder Hagen: 

- Gesprek met de accountant, de heer Olij, voorafgaand aan de raadsvergadering. 

- Raadsvergadering. Erg tevreden over inbreng van accountant en adviseur 

Omgevingswet. Het politieke debat over jaarrekening was uitgebreid. 

- Tezamen met een delegatie van de andere Waddeneilanden is de Tweede Kamer 

bezocht, waar het debat over de Regiodeals werd gevoerd. Interessante ontmoetingen 

gehad; goed gevoel over de onderlinge en externe contacten. 

- Tweedaags bezoek van IMF Fryslân aan ons eiland. Was een uitermate goede 

bijeenkomst. De heer C. Wiersma treedt toe tot het IMF. Volgende keer: bezoek aan 

Goeree-Overflakkee. 

- Tezamen met burgemeester van Gent een overleg met en over initiatiefnemers Co-

kopen. Voor de middenklasse zou daarmee het kopen van een huis tot de 

mogelijkheden gaan behoren. De vorm die wordt voorgesteld lijkt erg op huren met een 

manier om te profiteren van waardevermeerdering. Men gaat een en ander voor ons 

nog op een rij zetten. Zodat we het kunnen bekijken als één van de potentiële 
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alternatieven. 

Wethouder Zonneveld: 

- Kennismakingsgesprek met accountant, de heer J. Olij. 

- Energietoeslag: er zijn mensen met problemen met het invullen van het 

aanvraagformulier. Gaat hierover met onze medewerker in gesprek, om te kijken of 

hiervoor een praktische oplossing kan worden gevonden. 
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Uitnodigingen / vertegenwoordiging 

Afscheid 3 wethouders maandag 4 juli 18:00-20:00 

- Fimke Hijlkema 

- Marcel Bos 

- Marian Jager 

 

Besluit: 

Het college maakt geen gebruik van de uitnodiging, wel graag een kaart sturen. 

 

 


