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Besluitenlijst College B & W vergadering 

Datum 06-09-2022 

Tijd 9:00 - 12:00 

Locatie Burgemeesterskamer 

Voorzitter J.C. Hagen 

Toelichting Burgemeester van Gent is afwezig 
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Besluitenlijst B en W vorige vergadering 

 

Besluit: 

Conform advies 

 

Toelichting: 

Tekstueel: 

13. rondvraag: 

Wethouder Hagen: Met WoonFriesland is gesproken over de opvolging van de 

afgeschafte adviescommissie (in plaats van: bewonerscommissie). 
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Definitieve gunning architect voorlopig ontwerp LOC 

Advies: 

 

1. De aanbesteding van de architect voorlopig ontwerp LOC definitief te gunnen 

aan 19 Het Atelier architecten B.V. te Zwolle voor een bedrag van € 64.130 (€ 

53.000 exclusief BTW). 

 

Besluit: 

Conform advies 

 

Toelichting: 

Naar aanleiding van: 

De voorlopige gunning is al eerder in het college aan de orde geweest. Er zijn geen 

bezwaren binnen gekomen. De gunning wordt nu definitief vastgesteld. 
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Inspiratiegids overtuinen 

Advies: 

 

1. Kennis te nemen van de offerte van TWK stedenbouw i.s.m. Sandra Grabs 

architectuur van 11 juli 2022 (bijgevoegd); 

2. Opdracht te verstrekken aan TWK stedenbouw voor het opstellen van de 

inspiratiegids conform de offerte ad € 19.980 excl BTW van 11 juli 2022 

 

Besluit: 
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Aanhouden 

 

Toelichting: 

Intern is nadere afstemming nodig met het team VTH. Overigens is het college van 

mening dat een inspiratiegids zeer gewenst is. En dat moet worden bekeken of dit te 

zijner tijd uitgebreid kan worden naar de andere gebieden in de dorpskom. 
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Rondvraag 

 

Besluit: 

Wethouder Hagen: 

- Opening van de Herdershut van de RUG bijgewoond, inclusief een minisymposium. 

Was een erg plezierige en positieve bijeenkomst. 

- Openingshandeling tweede ronde Hi-Lo bij Witte toren bijgewoond; mooie voordracht 

van dichter bij het formele gedeelte, helaas viel de publieke belangstelling toen nog 

tegen. Gelukkig was er later op de avond bij de projectie wel volop publiek; overigens 

weinig eilanders. 

Wethouder Zonneveld: 

- Bestuurlijke bijeenkomst VNG over warmtenetten bijgewoond. 
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Uitnodigingen / vertegenwoordiging 

- Uitnodiging Bestuurlijke bijeenkomst De Friesland voor Friese gemeenten 9 

november 2022 

- Uitnodiging webinar Brede Aanpak Dakloosheid op 15 of 20 september 2022 

- Uitnodiging afscheid wethouder Jos Boerland gemeente de Fryske Marren, 15 

september (zie rode map) 

- Uitnodiging afscheidsbijeenkomst Burgemeester Ellen van Selm, gemeente 

Opsterland, 14 september (zie rode map) 

- Bijeenkomst Friese gemeenten in het Europese Parlement op 12 oktober in Brussel 

- Bijeenkomsten EWRC van 10-13 oktober. 

- Save the Date 10 jaar bevolkingszorg, 28 november 

 

Besluit: 

- Uitnodiging Bestuurlijke bijeenkomst De Friesland voor Friese gemeenten 9 

november 2022 

Wethouder Zonneveld hiervoor aanmelden. 

- Uitnodiging webinar Brede Aanpak Dakloosheid op 15 of 20 september 2022 

Geen gebruik van maken. 

- Uitnodiging afscheid wethouder Jos Boerland gemeente de Fryske Marren, 15 

september (zie rode map) 

Het college is niet aanwezig, graag een kaart sturen 

- Uitnodiging afscheidsbijeenkomst Burgemeester Ellen van Selm, gemeente 

Opsterland, 14 september (zie rode map) 

Het college is niet aanwezig, graag een kaart sturen 

Friese gemeenten in EU 

Geen gebruik van maken 

EWRC, en bevolkingszorg: 

In verband met afwezigheid burgemeester van Gent: volgende week nog even terug. 

 

 


