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Besluitenlijst College B & W vergadering 

Datum 26-07-2022 

Tijd 9:00 - 12:00 

Locatie Burgemeesterskamer 

Voorzitter I. van Gent 

Toelichting Gemeentesecretaris Thedinga is afwezig; loco-secretaris mevrouw Arends is 

aanwezig 
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Besluitenlijst B en W vorige vergadering 

Advies: 

 

- Vast te stellen. 

 

Besluit: 

Conform advies 

 

Toelichting: 

Besluitenlijst van 12 juli 2022 

Blz 2. De naam is Heetem i.p.v Heeten. 

Blz 3. Berging bij Paal 3 is niet bedoeld voor strandrolstoelen. 

Blz.4. Interview netcongestie was met het LC en niet het Friesch dagblad. 

Blz 4. Mededelingen energiearmoede is niet 12-130% maar moet 120-130% zijn. 

Besluitenlijst van 19 juli 2022 

Blz 3. Fûns Skjinne Fryske Enerzjyis een revolverend fonds ipv involverend 

Naar aanleiding van: 

Punt spreekuur na de vakantie laten terugkomen. 
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Omgevingsaanvraag 2022.0065, uitbreiden woning. Sinteblom 4 

Advies: 

 

• de beslissing om de aanvraag niet aan te houden 

• de vergunning te verlenen, 

• af te wijken van het nieuwe bestemmingsplan ( binneplans) 

• voorwaarde te verbinden omtrent uitgestelde gegevens verstrekking 

 

Besluit: 

Conform advies 

 

Toelichting: 

Is geen grote verbouwing; er wordt een kleine aanbouw gedaan. De 

welstandcommissie heeft een positief advies hierover gegeven. 
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Omgevingsaanvraag 2022.006, waterleiding aanbrengen, nabij Middenstreek 2 
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Advies: 

 

• De aanhoudingsplicht te doorbreken 

• de vergunning te verlenen 

 

Besluit: 

Conform advies 

 

Toelichting: 

In de beschikking is opgenomen dat het tijdsstip van aanlegging niet tijdens het 

hoogseizoen wordt gedaan om een wegafsluiting en daarmee overlast te voorkomen. 
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Omgevingsaanvraag 2022.0067, vervangen entree. Badweg 12 

Advies: 

 

• de vergunning te verlenen, 

• af te wijken van het bestemmingsplan ( kruimelgeval) 

• voorwaarde te verbinden omtrent uitgestelde gegevens verstrekking 

 

Besluit: 

Conform advies 

 

Toelichting: 

De nieuwe entree is ook praktisch voor het overzicht en daarmee ook de veiligheid. Het 

voorterrein wordt vervolgens ook anders ingericht. De beoogde start van uitvoering is 

na de zomer. 
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Bijenpact gemeente Schiermonnikoog 

Advies: 

 

1. In te stemmen met het ondertekenen van Bijenpact gemeente 

Schiermonnikoog; 

2. Portefeuillehouder I. Zonneveld te mandateren om namens het college het 

Bijenpact te ondertekenen; 

3. De gemeenteraad te informeren met de raadsbrief (bijlage 2). 

 

Besluit: 

Conform advies 

 

Toelichting: 

Is van toepassing op meerdere beleidsdomeinen. Ook andere organisaties hebben een 

bijenpact afgesloten. Gemeente is met hen in gesprek waar we elkaar hierin kunnen 

versterken. Biodiversiteit is geborgd in de ambitie voor verbetering hiervan. 

Buitendienst is ook meegenomen in de planvorming. 

Rondom gemeentehuis willen we stappen gaan zetten in de groenvoorziening. De 

plannen hiervoor worden momenteel opgesteld. 

Ondertekening van het pact is in het najaar. Ook dan publiciteit hier aan gaan geven. 
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Jaarrekening 2021 en subsidieaanvraag 2023 Opus 3 

Advies: 

• De jaarrekening voor 2021 ter kennisgeving aan te nemen; 

• de subsidie voor 2021 vast te stellen op € 31.658,- en het voordeel van € 850,- te 

verwerken in de jaarrekening; 

• de subsidie voor 2023 te bevoorschotten op € 33.211,-; 

• Opus 3 middels bijgevoegde conceptbrief op de hoogte stellen. 

 

Besluit: 

Conform advies 

 

Toelichting: 

Opus 3 heeft minder kunnen doen door corona dan vooraf gedacht. Als opdracht is aan 

Opus 3 meegegeven de connectie te gaan leggen met muziekvereniging IN. Beide 

partijen zijn met elkaar in gesprek om te kijken hoe IN continuîteit kan borgen voor de 

toekomst. 
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Collegevoorstel MO beleid TOZO Schiermonnikoog 

Advies: 

 

1. In te stemmen met de inhoud van de beleidsnota M&O tijdelijke 

overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (TOZO) 2020-2022 en 

daarmee het M&O beleid vast te stellen. 

 

Besluit: 

Conform advies 

 

Toelichting: 

Het gaat om de controle van de TOZO-regeling. 

 

8 

 

Uitbreiding kampeerplekken 2022 

Advies: 

Het opnieuw toestaan van de tijdelijke uitbreiding van de kampeerplekken voor de 

groepsaccommodatie zoals in 2020 en 2021 en het tijdig evalueren van dit beleid om 

op tijd perspectief te bieden in 2023. 

 

Besluit: 

Conform advies 

 

Toelichting: 

Wethouder Hagen onthoudt zich van de beraadslagingen. 

Overleg met GRAS is vrij laat tot stand gekomen. Voor dit jaar nu de situatie nog toe te 

staan. 
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Intern Controle Plan 2022 Gemeente Schiermonnikoog 

Advies: 

 

1. Het interne controleplan 2022 voor Schiermonnikoog vast te stellen. 
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2. Kennis te nemen van de noodzakelijke veranderingen die vanaf 2023 moeten 

worden doorgevoerd in het kader van de collegeverklaring voor de financiële 

rechtmatigheid 

3. Kennis te nemen van de eerste stappen die wij willen zetten op weg naar de 

collegeverklaring 

 

Besluit: 

Conform advies 

 

Toelichting: 

Controleplan is geschreven vanuit de gedachte dat dit per 1 januari 2022 in zou gaan. 

Dit gaat nu echter pas per 1 januari 2023 in. Plan is een verplichting en geeft een beeld 

waar we allemaal voor komen te staan met betrekking tot de interne controle. 

Jaarrekening 2022 gaat dus nog op de oude wijze afgehandeld worden. T.z.t. de 

gemeenteraad hierin betrekken als alles helder is. 
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Brief Update Update inzake langetermijnfinanciering en strategie Stedin juli 2022 

Advies: 

 

1. De brief van de Aandeelhouderscommissie Stedin ter kennisgeving aan de 

raad aan te bieden. 

 

Besluit: 

Conform advies 

 

Toelichting: 

College is steeds op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Nu is het ook in een 

brief uiteengezet. De brief zal ook worden gedeeld met de gemeenteraad. 
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Omgevingsaanvraag 2022.0003, Langestreek 9, Verbouw intern 

Advies 

 

• de vergunning te verlenen, 

• Af te wijken van het bestemmingsplan (binnenplans) 

• voorwaarde te verbinden omtrent uitgestelde gegevens verstrekking 

 

Besluit: 

Conform advies 

 

Toelichting: 

Aanvraag loopt al een tijdje. Hier waren twee woonadressen. Dit was echter niet goed 

verwerkt in het bestemmingsplan. Dit matchte niet en moest dus worden aangehouden. 

De woningen worden samengevoegd, maar blijft wel permanente bewoning. 
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Cofinanciering uitbreiding lichtfaciliteiten De STAG/COS 

Advies: 
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1. Aan Stichting Cultureel Ontmoetingscentrum Schiermonnikoog een subsidie te 

verlenen van € 6.160,28 voor het project uitbreiding lichtfaciliteiten; 

2. De kosten van € 6.160,28 te dekken uit FCL 6530206 ruitersport voor € 2.300 

en € 3.860,28 uit 

FCL 6002150 communicatie. De overheveling van benodigde budgetten te 

verwerken bij de herfstnota; 

3. Stichting Cultureel Ontmoetingscentrum Schiermonnikoog op de hoogte stellen 

van het besluit middels bijgevoegde conceptbrief. 

 

Besluit: 

Conform advies 

 

Toelichting: 

STAG heeft voor dit plan cofinanciering aangevraagd bij IMF. Het budget was echter 

overvraagd waardoor de STAG genoegen heeft genomen met minder subsidie van 

IMF. Voor het ontstane tekort in de begroting komt de STAG nu bij de gemeente. 
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Omgevingsaanvraag 2022.0062, uitbreiden parkeerterrein, van der Wormstraat 

Advies: 

- de vergunning te verlenen, 

 

Besluit: 

Conform advies 

 

Toelichting: 

Het college verzoekt om na te gaan of voor de beoogde laadpaal op het terrein ook een 

kabel moet worden aangelegd, daar waar gestraat gaat worden. 
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Rondvraag 

 

Besluit: 

Burgemeester van Gent: 

 

• Gesproken met vertegenwoordiger van de KNRM. Ook bij de lifeguards op het 

strand geweest. Deze gaan ook de relatie met het activiteitenstrand bijhouden 

en de inzet. In spetember alle hulpverleningsvrijwilligers gaan uitnodigen voor 

een bbq. 

• Musical groep 8 van Yn de mande bijgewoond. 

• Op bezoek bij 65 jarig huwelijkspaar geweest. 

• Vacature dorpsomroeper roept publiciteit op. Er hebben zich al personen 

gemeld voor de functie. 

• Er zijn veel grote zwembaden in tuinen. Hier gaat veel drinkwater in. Kijken of 

we voor het volgende seizoen niet een ludieke actie kunnen opzetten om dit te 

ontmoedigen. 

Wethouder Hagen: 

 

• Vorige week de presentatie RVO Gerard van Evert gehad. Een helder verhaal. 

We zien de mogelijkheden om hier verder mee te gaan. Zijn nog vragen op 
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papier gezet en hier komt binnen kort antwoord op. Daarna beslissen wat we 

gaan doen. 

Wethouder Zonneveld: 

 

• Er is een vervangende buurtsportcoach tot aan de kerstvakantie. Met Sport 

Fryslân gaan kijken hoe de verdere afwikkeling wordt opgepakt. 
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Uitnodigingen / vertegenwoordiging 

- Save the date -- RWS 11 november 2022 

- Uitnodiging 4e Fryslan Dag te Brussel 12 okt. 2022 

 

Besluit: 

• Save the date – RWS 11 november 2022 

Vanuit het college gaat hier niemand naar toe. 

• Uitnodiging 4e Fryslan Dag te Brussel 12 okt. 2022 

Vanuit het college gaat hier niemand naar toe. 

 

 


