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Besluitenlijst College B & W vergadering 

Datum 09-08-2022 

Tijd 9:00 - 12:00 

Locatie Burgemeesterskamer 

Voorzitter I. van Gent 

Toelichting Wethouder Hagen is niet aanwezig. 
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Besluitenlijst B en W vorige vergadering 

Advies: 

 

- Vast te stellen. 

 

Besluit: 

Conform advies 

 

Toelichting: 

Naar aanleiding van: 

Rondvraag: 

- Barbecue hulpverleningsvrijwilligers: is bedoeld voor de waardering van hun inzet. 
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Subsidie 2022 Stichting Witte Winde 

Advies: 

 

1. kennis te nemen van het verslag van het overleg met Stichting Witte Winde; 

2. de subsidie 2020 vast te stellen op € 25.000; 

3. de subsidie 2022 te bevoorschotten op € 25.000; 

4. in te stemmen met bijgevoegde conceptbrief. 

 

Besluit: 

Aanhouden 

 

Toelichting: 

Het advies wordt aangehouden tot de volgende keer, omdat er nog een aantal vragen 

zijn. Zowel de beleidsambtenaar als de verantwoordelijke wethouder zijn afwezig. 
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Subsidiebijdrage 2021 en 2023 informatiecentrum Het Baken 

Advies: 

 

1. De subsidie 2021 aan informatiecentrum het Baken vast te stellen op € 30.000; 

2. De subsidie 2023 aan informatiecentrum Het Baken te bevoorschotten op € 

30.000; 

3. In te stemmen met de conceptbrief aan informatiecentrum Het Baken. 



 

Pagina 2 
 

 

Besluit: 

Aanhouden 

 

Toelichting: 

Het advies wordt aangehouden tot de volgende keer, omdat er nog een aantal vragen 

zijn. Zowel de beleidsambtenaar als de verantwoordelijke wethouder zijn afwezig. 
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Tijdelijke uitbreiding terras Paal 3 

Advies: 

- De aanvraag van Paal 3 om een windscherm te plaatsen tot het einde van het 

seizoen van 2022 toe te staan. 

 

Besluit: 

Aanvullend 

 

Toelichting: 

Het college wil een nadere onderbouwing waarom de verhuur van stoelen nu wel zou 

kunnen worden toegestaan, terwijl het vorig jaar niet is goedgekeurd. Hierop een check 

doen op de vergunning. Het windscherm kan echter worden toegestaan tot het einde 

van dit seizoen. In de strandvisie moet een en ander duidelijk worden, zowel op aantal 

toe te stane strandstoelen als windschermen. Dit moeten we aan de brief toevoegen. 
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Gewijzigde openingstijden en werken op afspraak 

Advies: 

Kennis nemen van gewijzigde openingstijden en het werken op afspraak. 

 

Besluit: 

Conform advies 

 

Toelichting: 

Naar aanleiding van: 

Uiteindelijk levert dit een klantvriendelijker systeem op. Onze inwoners zijn bovendien 

erg tevreden dat er een afspraak kan worden gemaakt, zodat men snel en goed 

bediend kan worden. Hierdoor kan er efficiënter gewerkt worden. 

Er moet wel goed over gecommuniceerd worden. Zowel naar de inwoners als naar de 

raad, in het seniorenconvent. 
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Invorderen dwangsom 

Advies: 

Geadviseerd wordt om: 

 

1. Kennis te nemen van de brieven van 5 januari (voornemen tot invorderen) en 4 

juli 2022 (verzoek aanvullende informatie) en de informatie die eind februari en 

28 juli 2022 is aangeleverd; 

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

zoals verwoord in het bijgevoegde conceptbesluit. 

 

Besluit: 

Aanhouden 
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Toelichting: 

Het wordt gewenst geacht dat het besluit wordt genomen, zodra het college voltallig is. 

Dat is op 13 september aanstaande. 
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Mandaatbesluit FUMO 

Advies: 

 

1. Kennis te nemen van het Mandaatbesluit FUMO 2022 en de daarbij behorende 

bijlage I, II en III en IV; 

2. Kennis te nemen van de notitie 'Uitvoeringsaspecten in relatie tot uniform 

mandaat'; 

3. Te besluiten aan het dagelijks bestuur van de FUMO mandaat te verlenen 

overeenkomstig het Mandaatbesluit FUMO 2022, behoudens het optionele 

artikel 2, derde lid; 

4. Te besluiten het dagelijks bestuur van de FUMO te machtigen voor het 

verrichten van feitelijke handelingen ter voorbereiding en uitvoering van de 

taken en bevoegdheden bedoeld in artikel 2, eerste en tweede lid, van het 

Mandaatbesluit FUMO 2022; 

5. Het Mandaatbesluit FUMO 2022 te publiceren in het Gemeenteblad van 

Schiermonnikoog. 

 

Besluit: 

Conform advies 

 

Toelichting: 

Naar aanleiding van: 

Dit is een besluitvorming technische aangelegenheid. De FUMO streeft naar zoveel 

mogelijk eenduidigheid en efficiëntie in de mandaatregeling die zij heeft met alle 

deelnemende gemeenten. De wijze waarop het nu wordt voorgesteld, is inclusief de 

opmerkingen die vooraf ambtelijk hierover zijn gemaakt. De FUMO kan op deze manier 

slagvaardiger werken. 
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Vacature projectleider PAW 

Advies: 

 

• Voor de uitvoering van het project Proeftuin Aardgasvrij Nieuw Dokkum een 

vacature op basis van bijgevoegde beschrijving open te stellen en te 

publiceren 

• De kosten voor de inhuur te dekken uit 9000100 subsidie Programma 

Aardgasvrije wijken en 211209 reserve Duurzame Energie 

 

Besluit: 

Aanvullend. 

 

Toelichting: 

Het college wil als richtlijn meegeven dat geprobeerd moet worden om de projectleider 

aan te stellen binnen het beschikbare budget. 

Het college benadrukt dat de stuurgroep het project wel aanstuurt, maar dat de 

uiteindelijke eindverantwoordelijkheid voor de besluitvorming ligt bij het college van 

burgemeester en wethouders en / of de gemeenteraad. 
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Als er een projectleider wordt voorgedragen komt een en ander nog weer terug in het 

college en wordt op deze punten ingegaan. 
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Rondvraag 

 

Besluit: 

Burgemeester van Gent: 

- Burgemeester van Gent is – met ambtelijke ondersteuning – een rondje langs alle 

boeren gestart. Onderwerp van gesprek is in elk geval de plannen die de boeren al dan 

niet hebben en hoe zij in het stikstofdossier staan, inclusief de Schiermonnikooger 

oplossing. En de problemen waar de gezamenlijke boeren tegen aan zijn gelopen. 

Over de bevindingen komt een rapportage. 

- Beach clean-up bezocht op het badstrand. 

- Gesproken met brandweer over nieuwe manier van natuurbrandbestrijding. Onze 

eigen brandweerpost en het ondersteuningspeloton zijn daar bij betrokken. 

- Opening Waddenkunstkring bijgewoond en daar een klein kunstwerk aangeschaft 

voor de raadzaal. 

- De boekpresentatie van Stella van Acker, tezamen met wethouder Zonneveld, 

bijgewoond. 

- Er zijn signalen van overlast bij kinderboerderij en in het centrum van 

Schiermonnikoog; met name in de avond- en nachtelijke uren. We moeten er op blijven 

aandringen dat mensen hun klachten op het moment dat ze zich voordoen melden bij 

de politie. 

- Uitgezocht wordt of er – in verband met de aanhoudende droogte – beperkingen 

gelden voor bijvoorbeeld het besproeien van sportvelden en het vullen van privé-

zwembaden. Navraag bij het Wetterskip levert op dat er - nog geen beperkingen 

gelden, wel staat op de website een advies. Wij nemen hierover een stuk op in de 

Nieuwsbrief, met verwijzing naar de website. 

Wethouder Zonneveld: 

- Een deel van de snelheid remmende wegkussens op de Hereweg en Veerweg zijn 

verwijderd i.v.m. onderhoud. Op basis van snelheidsmetingen zal overigens worden 

gekeken naar definitieve oplossingen. Aandacht aan schenken in nieuwsbrief. 

- Ons eiland heeft het tweede schoonste strand van Nederland en het schoonste van 

de Wadden. De bijbehorende vlag zal binnenkort worden gehesen. De prijs is 

opgehaald in Lauwersoog. Hierover een kort nieuwsberichtje maken. 

- De energietoeslag voor minima wordt verhoogd van €800 naar €1300. De aanvulling 

wordt in oktober uitbetaald. Staat ook al op onze website. 

- Wij hebben een (bescheiden) bijdrage gegeven aan de Pleegzorgdag 2022 in 

Fryslân. 

- De SPAR verzoekt om vanaf 1 oktober een alternatief te bedenken voor de huidige 

gang van zaken op de kledingafgifte, omdat de huidige uitvoerder vanaf dat moment 

stopt. Hierover is een advies gevraagd van de werkgroep Fairtrade en Omrin. 

- Er wordt verzocht om een mandaatregeling inzake auto-ontheffingen, omdat dit 

formeel een verantwoordelijkheid is van het college. De gemeentesecretaris gaat zich 

buigen over het opstellen van een mandaatregeling, onder meer over dit onderwerp. 

- Er wordt ook verzocht om een registratie van giften aan bestuurders, een 

geschenkenregister. 

- Nevenfuncties van de bestuurders op onze website: moet weer worden 

geactualiseerd. 

- Gesprek gevoerd met bestuur van de jachthaven over uitvoering groot onderhoud 

jachthaven. Eens per jaar wordt er ook geëvalueerd. 

- Er is een project over Vispluis. Er is een bijeenkomst geweest met diverse betrokken 

organisaties en instellingen. 

- Gesprek met werkgroep Fairtrade. De wethouder is bijgepraat over de stand van 

zaken en de SDG-doelen markt in september aanstaande. 
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Uitnodigingen / vertegenwoordiging 

- Save the date Het verdrie van de Zuiderzee 

- Uitnodiging 13 oktober 

- Uitnodiging Into the great wide open Vlieland 

- Uitnodiging masterclass Bouw & Infra 

 

Besluit: 

- Save the date Het verdriet van de Zuiderzee. 

De portefeuillehouder is niet in staat hieraan deel te nemen. 

- Uitnodiging 13 oktober (SYMPODIUM Data & Ethyk yn Fryslân) 

Er wordt geen gebruik gemaakt van deze uitnodiging. 

- Uitnodiging Into the great wide open Vlieland, zondag 4 september 

Volgende week nog even nagaan of wethouder Hagen hier naar toe gaat. 

- Uitnodiging masterclass Bouw & Infra 

Volgende week nog even nagaan of wethouder Hagen hier naar toe gaat. 

 

 


