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Besluitenlijst College B & W vergadering 

Datum 23-08-2022 

Tijd 9:15 - 12:00 

Locatie Burgemeesterskamer 

Voorzitter I. van Gent 

 

  

1 

 

Besluitenlijst B en W vorige vergadering 

Advies: 

 

- Vast te stellen. 

 

Besluit: 

Conform advies 

 

Toelichting: 

- agendapunt 4, Tijdelijke uitbreiding terras Paal 3. Het besluit luidt “Aanvullend”. 

Aanvullend betekent in dit geval dat overeenkomstig het advies is besloten. Maar er 

zijn vragen die moeten worden beantwoord en er zijn enkele opmerkingen gemaakt. 

Deze hebben betrekking op de nog op te stellen strandvisie en deels op de uitgaande 

brief. Het windscherm is echter voor de rest van dit seizoen wel toegestaan. 

 

Naar aanleiding van: 

Uitnodigingen: 

- wethouder Hagen kan niet op de beide uitnodigingen ingaan. 

 

2 

 

Vervolg huurdersvertegenwoordiging 

Advies: 

 

• Kennis te nemen van de vervolgstappen in huurdersvertegenwoordiging 

 

Besluit: 

Conform advies 

 

Toelichting: 

Naar aanleiding van: 

De raad van advies wordt afgeschaft, besluit komt op 20 september in de 

gemeenteraad. 

Op 6 september wordt voor de gemeenteraad een presentatie verzorgd door de 

bewonersraad Fryslân, tezamen met een vertegenwoordiger van WoonFriesland. 
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Gehandicaptenparkeerplaats veerdam 

Advies: 

Het besluit te nemen om een algemene gehandicaptenparkeerplaats aan te wijzen op 
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de veerdam en deze parkeerplaats na het verlopen van de bezwaartermijn van zes 

weken als zodanig in te richten. 

 

Besluit: 

Conform advies 

 

Toelichting: 

Het college zou vooruitlopend op de afwikkeling van de procedure, de plaats alvast 

willen laten inrichten. 

 

4 

 

Inhuren handhaving MB-ALL 

Advies: 

De offerte van MB-ALL te ondertekenen en akkoord te gaan met de inhuur van 

handhavers voor gemiddeld 1x per week. 

 

Besluit: 

Conform advies 

 

Toelichting: 

Afgelopen weekend is er al gesurveilleerd. De eerste ervaring is zeer positief. 
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Standplaatsvergunning veerdam 

Advies: 

De gevraagde standplaatsvergunning te verlenen voor 5 jaar, onder dezelfde 

voorwaarden als de vorige standplaatsvergunning. 

 

Besluit: 

Conform advies 

 

6 

 

Jaarverslag commissie bezwaarschriften 

Advies: 

Kennis nemen van het jaarverslag van de commissie bezwaarschriften over het jaar 

2021 en dit jaarverslag vervolgens ter kennisname voorleggen aan de raad. 

 

Besluit: 

Conform advies 

 

Toelichting: 

Het college neemt graag de suggestie over om met de commissie bezwaarschriften 

van gedachten te wisselen. Zo mogelijk koppelen aan een reguliere zitting. 
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Actualiseren Leidraad invordering 

Advies: 

 

1. De als bijlage toegevoegde, geactualiseerde Leidraad Invordering gemeente 

Schiermonnikoog, vast te stellen. 

 

Besluit: 

Conform advies 
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Toelichting: 

Er zijn geen structurele, beleidsmatige veranderingen. Het gaat om een technische 

actualisatie. 
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Informatieverzoek 

Advies: 

 

1. Kennis te nemen van het informatieverzoek van 2 mei 2022 en de herhaling op 

3 augustus 2022 (bijlage 1); 

2. Te besluiten de gevraagde informatie, voor zover aangetroffen, openbaar te 

maken met uitzondering van de daarin voorkomende persoonsgegevens. 

 

Besluit: 

Conform advies 

 

10 

 

Informatieverzoek 

Advies: 

 

1. Kennis te nemen van het informatieverzoek van 1 juli 2022; 

2. Te besluiten om de gevraagde informatie (grotendeels) aan verzoeker te 

verstrekken 

 

Besluit: 

Conform advies 
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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 aan te vullen met de algemene uitkering voor de 

Transitievisie warmte uit 211209 reserve Duurzame Energie 

 

Besluit: 

Conform advies 
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Rondvraag 

 

Besluit: 

Burgemeester van Gent: 

- Wethouder Hagen neemt de bezoeken aan jubilerende echtparen over tijdens de 

afwezigheid van burgemeester van Gent. Eventueel verdelen met wethouder 

Zonneveld. 

- Datum voor nieuwe vaccinatieronde COVID op ons eiland is in beginsel bekend, maar 

kan pas worden gecommuniceerd als de GGD de nieuwe campagne landelijk lanceert. 
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- In verband met aanhoudende droogte wijst de brandweer op gevaar van 

natuurbranden en verzoekt alle bermen te maaien. Wethouder Hagen geeft het signaal 

door aan de beleidsmedewerker. Er zal aandacht aan brandgevaar worden 

geschonken in de Nieuwsbrief. 

- Bij de evaluatie Struunmarkt ook graag bekijken of de kraampjes langs de weg wel 

veilig zijn. 

Wethouder Hagen: 

- Met WoonFriesland gesproken over de opvolging van de (afgeschafte) 

bewonerscommissie. In veel dorpen in het verzorgingsgebied van WoonFriesland is de 

bewonersraad Fryslân actief. Wellicht dat er ook een lokale afdeling Schiermonnikoog 

gemaakt kan worden. Dit idee meenemen in de beeldvormende raad van 6 september. 

Verzoek is om er vervolgens een collegeadvies over te maken. 

- Stuurgroep Waddeneilanden bijgewoond; stond ook in het teken van het aanstaand 

bezoek van minister Bruins Slot. 
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Uitnodigingen / vertegenwoordiging 

- Walk in to the light - 5 september 

- De Friese Energiedagen 

- Uitnodiging Arcadia partnerbijeenkomst 7 september 

- Save the date Tegenspoed 24 november 

- Uitnodiging Symposium Inclusief Westerkwartier 7 september 2022 

 

Besluit: 

De aanwezige collegeleden gaan hier geen gebruik van maken. Wethouder Zonneveld 

nog even raadplegen na haar vakantie. 

 

 


