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Besluitenlijst College B & W vergadering 

Datum 13-09-2022 

Tijd 9:00 - 12:00 

Locatie Burgemeesterskamer 

Voorzitter I. van Gent 

 

  

1 

 

Besluitenlijst B en W vorige vergadering 

Advies: 

 

- Vast te stellen. 

 

Besluit: 

Conform advies 

 

2 

 

Invorderen dwangsom 

Advies: 

 

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 de verbeurde dwangsommen niet in te vorderen en dat via een 

brief aan betrokkene kenbaar te maken. 

 

Besluit: 

Conform advies 

 

3 

 

Mandaat FUMO Omgevingswet 

Advies: 

 

1. Kennis te nemen van: 

2. het Mandaatbesluit FUMO 2023 en de daarbij behorende bijlage I, II en III en 

IV; 

3. het Machtigingenbesluit FUMO register externe veiligheidsrisico's; 

4. de notitie over het aanleveren van informatie externe veiligheid en de daarbij 

behorende brief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat; 

5. Het dagelijks bestuur van de FUMO te mandateren overeenkomstig het 

Mandaatbesluit FUMO 2023, behoudens het optionele artikel 2, derde lid; 

6. 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 2023; 

7. Het dagelijks bestuur van de FUMO te machtigen voor het verrichten van 

handelingen zoals vermeld in bijlage 2 behorende bij het Machtigingenbesluit 

FUMO register externe veiligheidsrisico's; 
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8. Te besluiten dat het dagelijks bestuur van de FUMO op haar beurt 

functionarissen bij de FUMO mag machtigen om gegevens te verzamelen over 

externe veiligheidsrisico's; 

9. Het Mandaatbesluit FUMO 2023 en het Machtigingenbesluit FUMO register 

externe veiligheidsrisico's te publiceren in het Gemeenteblad van 

Schiermonnikoog ten tijde van inwerkingtreding van de Omgevingswet. 

 

Besluit: 

Conform advies 

 

Toelichting: 

Uiteraard blijft het college het bevoegd gezag. 

 

4 

 

Archivering e-mail 

Advies: 

- Schiermonnikoog niet aan te laten sluiten bij de selectielijst e-mailbewaring; 

- Medewerk(st)ers en bestuurders erop wijzen dat (relevante) e-mailberichten moeten 

worden gearchiveerd in 

  fysieke onderwerpsdossiers en in digitale zaakdossiers in Mozard; 

- In het kader van de (nabije) doorontwikkeling van het digitaal- en zaakgericht werken 

in Mozard wordt aan 

  het aspect van e-mailarchivering (organisatie breed) aandacht besteedt 

 

Besluit: 

Aanhouden 

 

Toelichting: 

Het onderwerp moet nog even met burgemeester van Gent worden doorgesproken. 

Daarna opnieuw op de agenda. 

 

6 

 

Aanvraag briefadres op Nieuwestreek 5 

Advies: 

Aanvraag briefadres op adres Nieuwestreek 5 (gemeentehuis) van burger toekennen 

tot 31 oktober. 

 

Besluit: 

Conform advies 

 

7 

 

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: 

Conform advies 

 

Toelichting: 
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Er zijn goede stappen gemaakt door het bestuur. Zowel in personele bezetting van het 

bestuur, vrijwilligers als financieel. De veiligheid van speeltoestellen heeft er toe geleid 

dat één speelwerktuig is weg gehaald en de overige zijn al aangepast of worden 

binnenkort vervangen of opgeknapt. Daar is een cofinancieringsactie voor gestart. 

Het college is overigens nog steeds voornemens om de skatebaan hier te realiseren en 

wil graag binnenkort een knoop doorhakken. Binnenkort gaan de wethouders Hagen en 

Zonneveld met een delegatie van het bestuur naar een skatepark om te kijken hoe het 

in de praktijk uitpakt qua geluid en eventuele overlast. Wij gaan als gemeente zo nodig 

onze toezichthouder en BOA inzetten om overlast te voorkomen. Het is gewenst dat de 

jongeren (low profile) worden geïnformeerd over de stand van zaken. 

 

8 

 

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 

 

Besluit: 

Conform advies 

 

9 

 

Aanvraag kleine windmolen 

Advies: 

 

• Kennis te nemen van het principe-verzoek. 

• Te constateren dat dit verzoek bij zou kunnen dragen aan de doelstelling om 

zoveel mogelijk zelfvoorzienend te worden als eiland op het gebied van 

energie. 

• Verzoeker te informeren over de huidige restricties binnen het 

Bestemmingsplan, dat wordt gekeken naar de planologische mogelijkheden 

van energievoorziening op Schiermonnikoog, maar dat in het kader van goede 

ruimtelijke ordening in het algemeen daarvoor de systeemanalyse 

Energievoorziening voor het gehele eiland wordt afgewacht en dat daarom dit 

verzoek op dit moment geen gunstige vooruitzichten biedt voor het verlenen 

van een vergunning om af te wijken van het Bestemmingsplan op de korte 

termijn. 

• Na afronding van de systeemanalyse ruimtelijk beleid op te stellen op het 

gebied van (opslag van) energie. 

• De aanvrager te informeren via bijgevoegde brief. 

 

Besluit: 

Conform advies 

 

Toelichting: 

Wethouder Hagen is portefeuillehouder vanuit RO, wethouder Zonneveld vanuit 

Duurzaamheid. 

Voor het collectieve gebruik worden de mogelijkheden onderzocht van zon, wind en 

groene gas. Vanuit RO-regeling van de provincie mogen wij de behoefte 

inventariseren. Daarom is ook het rondje langs de boeren waardevol. Onderdeel van 
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de systeemanalyse is dat de externe gevolgen van onder andere windmolens in beeld 

worden gebracht, hetgeen ook geldt voor de kleine molens. En dus is het relevant dat 

dit onderzoek wordt afgewacht. Het college wil er naar streven om de systeemanalyse 

zo spoedig mogelijk te laten plaatsvinden.  Het onderzoek, tezamen met Terschelling, 

is overigens al in gang gezet. 

 

10 

 

Subsidie 2022 combinatiefunctionaris 

Advies: 

 

1. De subsidie 2022 aan Sport Fryslân te bevoorschotten op € 33.904; 

2. Sport Fryslân middels bijgevoegde conceptbrief op de hoogte stellen; 

3. De kosten van € 400 voor overnachting te vergoeden; 

4. De bijdrage in de kosten door SWS Yn de mande vast te stellen op € 2.500 en 

deze middels bijgevoegde conceptbrief op de hoogte stellen; 

5. Het budget van € 2.500 op Stelpost activiteiten buurtsportcoach te laten 

vervallen; 

6. Bovenstaande mutaties met een tekort van € 704 te verwerken bij de 

herfstnota 2022. 

 

Besluit: 

Conform advies 

 

Toelichting: 

Met dit voorstel wordt er weer orde geschapen in de financiële ordening en 

onderbouwing. 

Er lopen gesprekken met de sportverenigingen en Sport Fryslân over de mogelijkheden 

voor de personele invulling voor de komende jaren. 

 

11 

 

Huisvestingsvergunning 

Advies: 

 

• Woningzoekende geen huisvestingsvergunning te verlenen 

• Woningzoekende te informeren door middel van bijgesloten brief 

 

Besluit: 

Conform advies 

 

12 

 

Cofinanciering project borging huisartsenzorg op de Wadden 

Advies: 

 

1. Aan de Landelijke Huisartsen Vereniging een subsidie te verlenen van € 3.040 

voor het project borging huisartsenzorg op de Wadden; 

2. De kosten van € 3.040 te dekken uit FCL 6005100 Bestuurlijke samenwerking, 

bate Cofinanciering; 

3. Landelijke Huisartsen Vereniging op de hoogte stellen van het besluit middels 

bijgevoegde conceptbrief. 

 



 

Pagina 5 
 

Besluit: 

Conform advies 

 

Toelichting: 

Het verzoek tot cofinanciering is bedoeld om Waddenbreed een betere borging te 

krijgen onder de huisartsenzorg. 

 

13.a 

 

Inspriratiegids 

 

Besluit: 

Conform advies 

 

14 

 

Rondvraag 

 

Besluit: 

Wethouder Hagen: 

- beeldvormende raad. De presentaties zijn goed ontvangen. Dat geldt ook voor de 

informele gedachtewisseling over de Omgevingswet. 

Wethouder Zonneveld: 

- Raadsavond over zorglandschap wordt voorbereid. Daarna gaan we kijken of en 

welke mogelijkheden er zijn voor 24-uurszorg en mantelzorg. 

- Voorbereiding SDG-markt zaterdag 25 september is in volle gang. 

 

16 

 

Uitnodigingen / vertegenwoordiging 

- bijeenkomsten EWRC 

- Uitnodiging opening sportweek en planning sportweek 

- Vooraankondiging VNG Bestuurdersdag en ALV 2022 

- Deltacongres 10 november 

- Uitnodiging wethoudersbijeenkomst 'week tegen eenzaamheid', 28 september Den 

Haag (zie rode map) 

 

Besluit: 

- bijeenkomsten EWRC 

Geen deelname 

- Uitnodiging opening sportweek en planning sportweek 

Bestuurders gaan individueel bekijken wat ze doen. 

- Vooraankondiging VNG Bestuurdersdag en ALV 2022 

Geen deelname 

- Deltacongres 10 november 

Geen deelname 

- Uitnodiging wethoudersbijeenkomst 'week tegen eenzaamheid', 28 september Den 

Haag (zie rode map) 

Geen deelname. 

 

 


