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Besluitenlijst College B & W vergadering 

Datum 19-07-2022 

Tijd 9:00 - 11:00 

Locatie Burgemeesterskamer 

Voorzitter I. van Gent 
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Besluitenlijst B en W vorige vergadering 

Advies: 

 

- Vast te stellen. 

 

Besluit: 

Conform advies 

 

Toelichting: 

Naar aanleiding van: 

Uitnodiging Friese bestuurdersdag: inhoudelijk programma kan gevolgd worden, als 

daarna buffet wordt over geslagen kan de boot gehaald worden. Wethouder Zonneveld 

en burgemeester van Gent gaan nu toch kijken of het in de agenda past. 
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Omgevingsaanvraag 2022.0051, vervangen dakbedekking Voorstreek 16 

Advies: 

 

• de vergunning te verlenen, 

 

Besluit: 

Conform advies 
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Wijziging wet Basisregistratie Personen inzake briefadres 

Advies: 

Het adres van het gemeentehuis, Nieuwestreek 5, aan te wijzen om te gebruiken als 

verplicht briefadres in de daarvoor bedoelde gevallen. 

 

Besluit: 

Conform advies 

 

Toelichting: 

Het gaat om de uitvoering van wettelijke regels. 
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Presentatie RVO Gerard van Evert 
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Besluit: 

De heer van Evert, RVO geeft een toelichting. 
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Rondvraag 

 

Besluit: 

Burgemeester van Gent: 

- Diploma uitreiking IBS bijgewoond. 

- Ingezonden brief over gaswinning in Trouw is ook geplaatst in DvhN. Getracht wordt 

een afspraak te maken met minister Vijlbrief. Texel heeft overigens een motie 

aangenomen tegen gaswinning op Wadden- en Noordzee. 

- Overleg Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE) over problematiek capaciteit 

elektriciteitsnetwerk. Het FSFE is een involverend fonds: kan mogelijkerwijs bijdragen 

aan een oplossingsrichting. We hebben ook contact met een hoge ambtenaar van het 

ministerie van EZK. 

- Interview CNN gegeven over gasboringen. 

Wethouder Hagen: 

- Kittiwake is opgeleverd, huurder kan nu gaan inrichten. College wil binnenkort een 

bezoekje brengen. 

- Berging keuken jachthaven is opgeleverd. Aan definitieve financiële afrekening wordt 

nog gewerkt. 

- Afscheidsbijeenkomst van de heer R. Winius van IBS bijgewoond, tezamen met 

beleidsmedewerker onderwijs.. 
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Uitnodigingen / vertegenwoordiging 

- Uitnodiging Fryslân - Bestuurlijke dialoogsessie 'Toekomst van ons drinkwater' 

- Save the date: landelijke burgemeestersbijeenkomsten over de aanpak van OMG's 

en ondermijning in de vastgoedketen 

- uitnodiging voor de 30e herdenking van de gevallenen in voormalig Nederlans-Indie 

en of Nieuw-Guinea- 31-8-22 (zie uitnodiging onder punt 8) 

 

Besluit: 

Bestuurlijke dialoogsessie 'Toekomst van ons drinkwater' – gemeenten in Fryslân 

Wethouder Hagen gaat hier naar toe. 

Burgemeestersbijeenkomst Ondermijning. 

Vanwege vakantie van burgemeester van Gent geen deelname. 

Herdenking van de gevallenen in voormalig Nederlans-Indie en of Nieuw-Guinea 

Geen deelname vanuit het college 

 


