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Besluitenlijst College B & W vergadering 

Datum 05-07-2022 

Tijd 9:00 - 12:00 

Locatie Burgemeesterskamer 

Voorzitter I. van Gent 

 

  

1 

 

Besluitenlijst B en W vorige vergadering 

Advies: 

 

- Vast te stellen. 

 

Besluit: 

Conform advies 

 

2 

 

Omgevingsaanvraag 2022.0036, verplaatsen haag t.b.v. fietsparkeren 

Advies: 

 

• de vergunning te verlenen 

 

Besluit: 

Conform advies 

 

Toelichting: 

Nieuwe haag staat er al. Vergunning moest nog worden geregeld. Als dit rond is zal de 

oude haag worden verwijderd. Fietsenprobleem in het dorp los deze aanpassing niet 

op. De ondernemer is blij met deze aanpassing. 

Voor het hoogseizoen zal dit worden uitgevoerd. 

 

3 

 

Omgevingsaanvraag 2022.0052, erfafscheiding, Langestreek 134 

Advies: 

 

• De aanvraag buiten verdere behandeling te stellen, 

 

Besluit: 

Conform advies 

 

Toelichting: 

Aanvrager heeft de gevraagde informatie niet aangeleverd waardoor de aanvraag 

buiten werking moet worden gesteld. 

 

4 Omgevingsaanvraag 2022.0063, vervangen van kozijnen, Langestreek124 
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 Advies: 

 

• de vergunning te verlenen, 

 

Besluit: 

Conform advies 

 

5 

 

Intentieverklaring Ondermijning 

Advies: 

De intentieverklaring te ondertekenen en de komende twee jaar aan de slag te gaan 

met het thema Ondermijning. 

 

Besluit: 

Conform advies 

 

Toelichting: 

De gemeente, provincie en Wetterskip ondertekenen een intentieverklaring om samen 

aan de slag te gaan met het voorkomen en aanpakken van ondermijning. We gaan 

gemeentelijk een plan van aanpak opstellen over ondermijning en dit door raad laten 

prioriteren. Wordt stap voor stap opgepakt en sluit aan op de intentieverklaring. 

 

6 

 

Beleidsregels studietoeslag gemeente Schiermonnikoog 

Advies: 

 

1. In te stemmen met de inhoud van de Beleidsregels studietoeslag gemeente 

Schiermonnikoog; 

2. Deze kosten te dekken uit de post FCL 6614104 Bijzondere bijstandsverlening. 

 

Besluit: 

Conform advies 

 

7 

 

Ruimere toekenning energietoeslag 

Advies: 

 

• Gewijzigde beleidsregels eenmalige energietoeslag 2022 vast te stellen door 

ondertekening van de beleidsregels (bijlage 1), zodat we de energietoeslag 

ruimhartiger kunnen uitkeren; 

• € 15.000 beschikbaar te stellen voor een energietoeslag aan huishoudens een 

inkomen tot 120% van het sociaal minimum en tussen de 120% en 130% van 

het sociaal minimum; 

• deze kosten te dekken uit de Reserve Sociaal Domein; 

• de financiële mutaties te verwerken bij de herfstnota 2022; 

• instemmen met het vernieuwde aanvraagformulier (bijlage 2). 

 

Besluit: 

Conform advies 
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Toelichting: 

Is ook een vraag geweest uit de raad voor mensen die op een randje zitten van de 

regeling. De regelijng tot 120% wordt in stand gehouden daar wordt de categorie tot 

130% aan toegevoegd met een lager bedrag. Hiervoor is uiitvoerig gekeken naar de 

loonsopbouw en daarop is de categorie van 120% tot 130% toegevoegd. 

Indien het budget niet toereikend is dan wordt het tekort uit de reserve sociaal domein 

gehaald. 

Mensen dienen zich zelf te melden. Breed gaan inzetten om de mensen te bereiken en 

te begeleiden bij de aanvraag indien dat nodig is. Aanvragers hoeven geen 

bankafschriften meer te overleggen. Nagaan hoeveel mensen inmiddels de aanvraag 

hebben gedaan. 
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Offerte Prenataal huisbezoek 

Advies: 

 

• In te stemmen met de bijgaande offerte; 

• € 255,50,- beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van het Prenataal 

Huisbezoek vanaf 1 september 2022; 

• € 780,- beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van het Prenataal Huisbezoek 

vanaf 1 januari 2023 voor het gehele jaar. 

 

Besluit: 

Conform advies 

 

Toelichting: 

We gaan een prenataal huisbezoek voor iedere zwangere op het eiland inzetten. We 

zijn dit verplicht te regelen voor kwetsbare inwoners, maar trekken het breder voor alle 

zwangeren van het eiland. 

 

9 

 

Subsidieaanvraag 2023 Stichting Urgente Noden Friesland 

Advies: 

 

• Een subsidie beschikbaar te stellen aan Stichting Urgente Noden Friesland van 

€141,60,- voor 2023; 

• in te stemmen met de bijgaande conceptbrief. 

 

Besluit: 

Conform advies. 

 

Toelichting: 

SUN Friesland draagt zorg voor giften aan kwetsbare inwoners van de gemeenten, die 

om allerlei redenen financieel tussen wal en schip vallen en voor wie wettelijke 

voorzieningen niet, niet tijdelig of niet meer ingezet kunnen worden. 

 

11 

 

Rondvraag 

 

Besluit: 

Burgemeester van Gent: 

- Gedeputeerde Fokkinga is zaterdag aanwezig geweest bij de opening van Hi-Lo. 
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Zaterdagochtend heeft hij een gesprek gehad met alle boeren. Provincie blijft achter de 

afspraken staan die met de boeren op het eiland zijn gemaakt. 

Wethouder hagen: 

- Woensdagavond heeft de presentatie van het LOC plaatsgevonden aan ouders en 

omwonenden. Lindhorst heeft de avond keurig verzorgd. Goede bijeenkomst geweest 

met en positieve sfeer voor een nieuw schoolgebouw op locatie van het perceel Yn de 

mande. 

Wethouder Zonneveld: 

- FBOK/Leefbaarheid valt onder de portefeuille van wethouder Zonneveld 

 

13 

 

Uitnodigingen / vertegenwoordiging 

- Uitnodiging afscheid pensioen Rudolf 

- uitnodiging webinar ontwikkelingen VTH 

-Uitnodiging afscheid wethouder Bouwman en Hoekstra 

-Vooraankondiging afscheidsreceptie Jan van Weperen (woensdag 13 juli) 

 

Besluit: 

- Burgemeester en wethouder Hagen gaan heen. Cadeau wordt geregeld. 

- Wethouder Hagen en Zonneveld hebben zich aangemeld. 

- Kaartje sturen. 

- Kaartje sturen. 

 

 


