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Besluitenlijst College B & W vergadering 

Datum 04-10-2022 

Tijd 9:00 - 13:00 

Locatie Burgemeesterskamer 

Voorzitter I. van Gent 
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Besluitenlijst B en W vorige vergadering 

Advies: 

 

- Vast te stellen. 

 

Besluit: 

Beide besluitenlijsten: conform advies 

 

Toelichting: 

Besluitenlijst 27-9-2022: 

Tekstueel: 

De tekstuele aanpassingen op p.3 bovenaan en p.5 zijn verwerkt. 

Naar aanleiding van: 

p. 1: De bijeenkomst over Woonvisie wordt later ingepland, zodra er een stuk is om 

over te praten. 
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College uitvoeringsprogramma 

 

Besluit: 

Aanhouden. Met de gemaakte opmerkingen, volgende week nogmaals terug brengen 

in het college. 

 

Toelichting: 

Bij dit agendapunt was ook de loco-gemeentesecretaris aanwezig. 

 

Naar aanleiding van: 

Algemeen: 

Als er over de onderwerpen vragen of opmerkingen zijn van raadsleden, kunnen zij – 

indien gewenst – informatie krijgen van de betreffende ambtenaar; dat loopt dan via de 

griffier. 

Wethouder Hagen is erg tevreden, nog slechts enkele detail opmerkingen. 

Wethouder Zonneveld: is blij met het stuk. Van de belangrijkste speerpunten graag een 

flyer of leaflet maken, voor de minder of niet ingevoerde mensen. We gaan bekijken of 

dit – gelet op de personele inzet die daarvoor nodig is- te realiseren is. 

Burgemeester vindt het er goed uit zien, inleiding vooraf laten gaan door voorwoord en 

dat wat wervend maken. Verder nog wat inhoudelijke punten. Bijvoorbeeld SDG doelen 

benoemen. Wat is Motto? Mensen, duurzaamheid, participatie. 

Persbericht iets wervender maken. Ook nog even goed kijken naar de voorbeelden. 

Sowieso wil het college kijken hoe we de communicatie over dit uitvoeringsprogramma 

gaan oppakken, bijvoorbeeld in de richting van social media. 
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Voorwoord: ook portefeuilleverdeling en aangeven welke speerpunten, zie ook 

aanbiedingsbrief coalitieakkoord. Duurzaamheid / SDG, participatie. 
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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: 

Conform advies 

 

Toelichting: 

Het collegeadvies is naar aanleiding van de vragen van vorige week op onderdelen 

aangepast. De belangrijkste zijn: 

- Jaarlijks terugkerende kosten, die structureel zijn, moeten in de reguliere begroting 

worden opgenomen, niet uit een reserve. Dat is de conclusie na overleg met onze 

financieel adviseur. Het gaat om jaarlijks €20.000 gedurende 3 jaar. 

- Projecten die voortkomen uit het onderzoek naar de systeemanalyse (wind-zon-

biomassa), zullen te zijner tijd in de begroting moeten worden opgenomen, voor zover 

het door ons moet worden gefinancierd. Bijvoorbeeld uit de Eneco-reserve. 

- PAW-projectleider: wordt ook deels gefinancierd (ruim 2 ton) uit transitievisie Warmte, 

want het gaat hier om een investering voor de wijk uit deze visie (Wijk 

uitvoeringsprogramma, WUP). Bovendien levert de ervaring van Nieuw Dokkum ook 

een leerpunt op voor de rest van het eiland en kan ook bekeken worden of de overige 

delen van het dorp binnenkort kunnen aanhaken op de subsidieregeling. Dat is een 

extra reden, ook dat graag benoemen in het advies / raadsvoorstel. Overigens is de 

verwachting dat binnenkort het Rijk nog aanvullende middelen beschikbaar gaat 

stellen. 
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Aanvraag briefadres op Langestreek 114 

Advies: 

- Aanvraag briefadres op adres Langestreek 114 van burger toekennen tot 1 mei 2023. 

 

Besluit: 

Conform advies 
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Informatieverzoek Wonen 

Advies: 

 

• kennis te nemen van het informatieverzoek; 
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• te besluiten het informatieverzoek niet in behandeling te nemen omdat de 

aanvraag niet voldoet aan de wettelijke vereisten voor het indienen ervan. 

 

Besluit: 

Conform advies 
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Verdagingsbesluit inz. Bezwaarschrift Langestreek 152 

Advies: 

 

1. Te besluiten de beslissing op het bezwaar tegen het verlenen van een 

omgevingsvergunning voor het geheel veranderen en vergroten van pand 

Langestreek 152 met zes weken te verdagen 

2. Bijgevoegde brief aan bezwaarmakers te sturen in afschrift aan commissie 

Bezwaarschriften 

 

Besluit: 

Conform advies 
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Eerste bespreking Begroting 2023 

Advies: 

Te besluiten over de begroting op dinsdag 18 oktober 2022. 

 

Besluit: 

Conform advies 

 

Toelichting: 

Overeenkomstig het voorgestelde besluit, wordt de begroting nogmaals aan het college 

voorgelegd, waarbij rekening wordt gemaakt met de opmerkingen die vandaag zijn 

gemaakt. 
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Vaststellen belastingverordeningen voor het jaar 2023 

Advies: 

De lokale belastingenparagraaf in de programmabegroting 2023 vast te stellen en de 

raad voor te stellen bijgaande belastingverordeningen voor het jaar 2023 vast te 

stellen. 

 

• Verordening Onroerendezaakbelastingen Schiermonnikoog 2023 

• Verordening Forensenbelasting Schiermonnikoog 2023 

• Verordening Afvalstoffenheffing Schiermonnikoog 2023 

• Verordening Riool- en Waterzorgheffing Schiermonnikoog 2023 

• Verordening Lijkbezorgingsrechten Schiermonnikoog 2023 

• Verordening Liggelden Schiermonnikoog 2023 

• Verordening leges Schiermonnikoog 2023 spoor A na invoering Omgevingswet 

(NOG NIET GEREED) 

• Verordening leges Schiermonnikoog 2023 spoort B voor invoering 

Omgevingswet 

 

Besluit: 
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Aanhouden 

 

Toelichting: 

Inhoudelijk is dit voorstel afgestemd op de begroting. Omdat de begroting ook nog een 

keer terug komt, dit voorstel ook. Bovendien worden er dan nog twee verordeningen 

toegevoegd. 
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Rondvraag 

 

Besluit: 

De rondvraagpunten van deze week, worden volgende week mee genomen; er was 

geen vergadertijd meer over. 
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Uitnodigingen / vertegenwoordiging 

- SAVE THE DATE Bestuurlijke bijeenkomst IEC Noord Nederland vrijdag 20 januari 

2023 

 

Besluit: 

Graag andere keer nogmaals opnemen. 

 

 


