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Besluitenlijst College B & W vergadering 

Datum 20-09-2022 

Tijd 9:00 - 12:00 

Locatie Burgemeesterskamer 

Voorzitter I. van Gent 
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Besluitenlijst B en W vorige vergadering 

Advies: 

 

- Vast te stellen. 

 

Besluit: 

Conform advies 

 

Toelichting: 

Tekstueel: 

2. Het is geen pragmatisch besluit, maar een moeilijk besluit. 

Naar aanleiding van: 

4. Aangehouden besluit inzake archivering e-mails. De heer Bert Vos maakt een 

afspraak met burgemeester van Gent. 

7. Bij openbare toelichting: het college is nog steeds voornemens om de skatebaan te 

realiseren. 

Naar aanleiding van: Het is gewenst dat de jongeren (low profile) worden geïnformeerd 

over de stand van zaken. 
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Besluit op bezwaar 

Advies: 

 

• Kennis te nemen van de e-mail van bezwaarmaker van 15 november 2021; 

• Te besluiten het bezwaar kennelijk niet-ontvankelijk te verklaren zoals 

verwoord in de brief (bijlage 5). 

 

Besluit: 

Conform advies 
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Verdagingsbeslissing 

Advies: 

 

• te besluiten de beslissing op het bezwaar van betrokkenen met zes weken te 

verdagen; 

• bijgevoegde brief aan bezwaarmakers te versturen en in kopie aan de 

bezwaarschriftencommissie. 



 

Pagina 2 
 

 

Besluit: 

Conform advies 

 

Toelichting: 

Het is een burgemeestersadvies en ligt nu ter kennisname bij het college. 
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Verdagingsbeslissing 

Advies: 

 

• te besluiten de beslissing op het bezwaar van betrokkene met zes weken te 

verdagen; 

• bijgevoegde brief aan bezwaarmaker te versturen en in kopie aan de 

bezwaarschriftencommissie. 

 

Besluit: 

Conform advies 
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Rondvraag 

 

Besluit: 

Burgemeester van Gent: 

- Burgemeester van Gent draagt voor aanstaande vrijdag tot zaterdagmiddag het piket 

over aan wethouder Zonneveld. 

- Bestuurlijk overleg bijgewoond over aanlanding stroomkabel in relatie tot de 

windparken op de Noordzee. 

- Staatssecretaris Vijlbrief (mijnbouw) heeft aangegeven graag naar ons eiland te 

komen voor een werkbezoek. 

Wethouder Hagen: 

- Overleg gevoerd met OVEF inzake Gazprom. Er is een eensluidend standpunt 

ingenomen om het contract met Gazprom ‘uit te dienen’. 

Wethouder Zonneveld: 

- Opening sportweek. Er waren veel geïnteresseerden, waaronder gelukkig ook veel 

jongeren. Er is – als openingshandeling – een mooi potje jeu de boules gespeeld. 

(Helaas was wethouder Hagen hierin tegen alle verwachtingen in de betere). 
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Uitnodigingen / vertegenwoordiging 

- uitnodiging Dream Hûs event 17 november 

- uitnodiging afscheid Jelle de Jong als beheerder Dorpshuis, 28 september 16.00-

18.00 uur (zie rode map) 

 

Besluit: 

Het college vind het spijtig dat er geen mogelijkheid is om te kunnen deelnemen. 

In plaats hiervan zou het college wel te zijner tijd een keer een moment willen 

inplannen voor een dagdeel met WoonFriesland en andere partijen om door te praten 

over woon-zorgconcepten. Eerst echter de informatieavond met de raad en lokale 

partijen. 

 

 


