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Besluitenlijst College B & W vergadering 

Datum 27-09-2022 

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: 

Agendapunt 4. Was een collegebesluit ipv een burgemeestersbesluit. 

 

Naar aanleiding van: 

Afscheid de heer de Jong van het Dorpshuis. Er wordt een cadeau voor hem 

aangeschaft. Hij heeft veel voor de gemeente / gemeenschap gedaan. 

Agendapunt 9 uit vergadering van 13 september: dit is een openbaar besluit. 

Gemeentesecretaris gaat dit regelen, tezamen met betrokken medewerker. 
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Reserve Duurzame Energie 

Advies: 

 

• In stemmen met bijgaand raadsvoorstel om: 

• Kennis te nemen van het overzicht Uitvoeringsprogramma Impuls 

Duurzaamheid 

• Kennis te nemen van het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 

Schiermonnikoog 2022-2026 en bijbehorend financieel overzicht 

• € 402.110 ten behoeve van het uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2022-

2026 te onttrekken uit de Reserve duurzaamheid 

• De financiële effecten te verwerken in de 26e begrotingswijziging 

• Het restant van de Reserve duurzaamheid te reserveren voor toekomstige 

uitgaven ten behoeve van duurzaamheid 

 

Besluit: 

Aanhouden. 

Met een aantal antwoorden op enkele vragen volgende week terug laten komen in 

college. 

 

3 Omgevingsaanvraag 2022.0076, voor kappen op diverse locatie 
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 Advies: 

 

• de vergunning te verlenen, 

• voorwaarde te verbinden tot herplant voor 1 locatie 

 

Besluit: 

Conform advies 

 

Toelichting: 

Het college verzoekt om de omwonenden vooraf goed te informeren, waarbij ook wordt 

gecommuniceerd over het herplanten en de aanleiding voor de kap. 
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Gunning definitief ontwerp Oude Centrale 

Advies: 

 

• Het opstellen van een definitief ontwerp voor de herbestemming van de Oude 

Centrale op basis van bijgevoegde offerte te gunnen aan Bouwkundig 

ontwerpbureau Meinsma in samenwerking met Bouwbureau Zuidwesthoek 

• De kosten te dekken uit FCL 6820559 vm.Bezoekerscentrum, Torenstreek 20 

 

Besluit: 

Conform advies 

 

Toelichting: 

Naar aanleiding van: 

Het college is content met dit voorstel. 

De wethouder wil graag vooraf met de opdrachtnemer in overleg om een aantal 

concrete wensen mee te kunnen geven, die ook zijn opgehaald in het contact met 

WaddenWonen. 
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Zomernota 2022 

Advies: 

 

1. De zomernota 2022 goed te keuren. 

2. De raad voor te stellen de zomernota vast te stellen 

 

Besluit: 

Conform advies 

 

Toelichting: 

Het college is content met het stoplicht model. Ze constateert wel dat er nog een 

nadere duiding / eenduidigheid kan plaatsvinden of het rood, groen, oranje of afgevinkt 

is. Het is een groeiproces, dat nog niet is uit ontwikkeld. 
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Rondvraag 
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Besluit: 

Burgemeester van Gent: 

- Contract architect LOC is getekend. 

- Bezoek gebracht aan 61-jarig huwelijkspaar. 

 

Wethouder Hagen: 

- Gang van zaken Raadsvergadering op 20 september: zeer positief. 

- Stuurgroep aanpak duin- en dijkversterking bijgewoond. Provincie en waterschap 

pakken het zeer gedegen op. Er gaat veel gebeuren. 

- De heer Erisman gaat zijn boek aanstaande maandag presenteren aan de boeren; 

wethouder Hagen is daarvoor ook uitgenodigd en gaat daar graag op in. 

 

Wethouder Zonneveld: 

- Bezoek aan basisschool over Global Goals. Waren bijzondere en inspirerende 

gesprekken met de lytje minsken. 

- Global Goals Event op het Willemshof. Was door onze medewerkers prima 

voorbereid, complimenten hiervoor. Vele deelnemers, uit diverse achtergronden. 

Iedereen was enthousiast. 

 

 


