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Besluitenlijst College B & W vergadering 

Datum 12-07-2022 

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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Omgevingsaanvraag 2022.0048, verbouwen woning en plaatsen berging 

Helmsnijderspad 2 

Advies 

-  de vergunning te verlenen, 

 

Besluit: 

Conform advies 

 

Toelichting: 

De verandering ten opzichte van de verleende vergunning is de verplaatsing van de 

schuur naar verder achterin de tuin. 
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Uitvoeringsprogramma Waddengebied 2021-2026: Reactiedocument 

- Advies: 

Geadviseerd wordt om de raad te informeren conform bijgevoegde brief over het 

concept reactiedocument dat is gemaakt als reactie op de ingekomen zienswijzen op 

het concept Uitvoeringsprogramma Waddengebied 2021-2026. 

 

Besluit: 

Conform advies 

 

Toelichting: 

De raad wordt door middel van een raadsbrief geïnformeerd. 

 

4 

 

Rondvraag 

 

Besluit: 

Burgemeester van Gent: 

- Intentieverklaring burgemeesters Friese gemeenten over ondermijning is getekend. 

- Programma aanlanding Wind op Zee is ontvangen. NRD, Nationale Reikwijdte op 

Detailniveau, is in ontwikkeling. Dit is ter voorbereiding op de MER-procedure. Er is 

aandacht gevraagd voor de communicatie hierover naar de inwoners. Een deel van het 
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proces gaat in augustus plaats vinden, waarbij men wel heeft aangegeven rekening te 

houden met vakantieperiodes. 

Wethouder Hagen: 

- Webinar gevolgd over VTH. Er is veel informatie verstrekt. 

- Overleg met WoonFriesland over diverse onderwerpen (brief tuinonderhoud, PAW, 

bijenpact, invulling bewonersraad, eventuele rol voor WoonFriesland voor woningen 

oude bezoekerscentrum). 

Wethouder Zonneveld: 

- SDF bijeenkomst over jeugdhulp digitaal bijgewoond. 

- Bewonersavond PAW. Er is informatie verstrekt en opgehaald. Ook is gekeken hoe 

actief de bewoners willen participeren / participatieladder. Deelname was er vooral van 

de wat oudere wijkbewoners. Er is ook gevraagd naar de financiële consequenties. Er 

komt ook nog een bijeenkomst met de gemeenteraad. 
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Uitnodigingen / vertegenwoordiging 

- Uitnodiging nieuw college Omrin 

- Uitnodiging Friese bestuurdersdag 

- Friezenkongres Septimber Utnoeging Ynfolber Lowres 

- Afscheidsreceptie Jan van Weperen 13 juli 2022 

- inspirerende bijeenkomst van Droom naar werkelijkheid op donderdag 17 november, 

 

Besluit: 

- Uitnodiging nieuw college Omrin 

In overleg met de griffier wordt gekeken of er ook een deelname vanuit de raad 

gewenst is. Vanuit het college is er belangstelling voor werkbezoek aan de Wierde in 

Heerenveen. 

- Uitnodiging Friese bestuurdersdag. 

Het tijdstip is zeer ongelukkig. Het programma is wel erg interessant. Burgemeester 

van Gent en wethouder Zonneveld overwegen om hier aan deel te nemen. Even 

navragen hoe het programma er uit ziet. Is het mogelijk om de 19.30 snelboot te 

halen? 

- Friezenkongres Septimber Utnoeging Ynfolber Lowres 

Het college maakt geen gebruik van de uitnodiging. 

- Afscheidsreceptie Jan van Weperen 13 juli 2022 

Het college stuurt een kaartje. 

- inspirerende bijeenkomst van Droom naar werkelijkheid op donderdag 17 november. 

Het is helaas in Delft, het college laat het om die reden aan zich voorbijgaan; té 

tijdsintensief. 

 

 


