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Besluitenlijst College B & W vergadering 

Datum 11-10-2022 

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: 

Aanpassing leges liggelden: hier wordt nog naar gekeken, ook in relatie met de leges 

van de andere eilanden. 
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College uitvoeringsprogramma 2022-2026 

1. Het college uitvoeringsprogramma 2022-2026 vaststellen 

2. Het programma ter bespreking aanbieden aan de gemeenteraad 

3. De gemeenteraad voorstellen om kennis te nemen van het college 

uitvoeringsprogramma 

 

Besluit: 

Conform advies 

 

Toelichting: 

Het document moet nog een naam hebben: Met elkaar vooruit! 

Algemeen: 

De aanpassingen zijn goed verwerkt. Er ligt nu een mooi stuk waar hard aan is 

gewerkt. 

Burgemeester Van Gent is in de raad de persoon die het stuk gaat verdedigen als 

voorzitter van de raad en het college. Ze zal een inleiding geven bij de raad op het 

stuk. De portefeuillehouders gaan vragen op onderwerp zelf behandelen. 

Proberen om de 20e de opmaak van de stukken gereed te hebben en het persbericht 

klaar te hebben voor verzending/nieuwsbrief. 
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Omgevingsaanvraag 2022.0041, vervangen rec.woning, Middenstreek 24 C 

Advies: 

 

• de vergunning te verlenen, 

• af te wijken van het bestemmingsplan ( kruimelgeval) 

• voorwaarde te verbinden omtrent uitgestelde gegevens verstrekking 
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Besluit: 

Conform advies 

 

Toelichting: 

Vervanging van een bouwval. Overschrijd op een aantal punten het bestemmingsplan 

waaronder de hoogte en het bebouwingsvlak. 
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Omgevingsaanvraag 2022.0042, slopen in beschermd dorpsgezicht, 

Middenstreek 24 C 

Advies: 

 

• de vergunning te verlenen, 

• een voorwaarde te stellen om na sloop binnen 6 maanden met de bouw te 

beginnen 

 

Besluit: 

Conform advies 

 

Toelichting: 

Hoort bij het vorige agendapunt; alvorens te kunnen bouwen moet het oude pand 

worden gesloopt. 
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Begroting 2023 

Advies: 

- de gemeentelijke programmabegroting 2023 inclusief bijlagen ter vaststelling aan de 

raad aan te bieden; 

- de productenbegroting 2023 vast te stellen en ter informatie aan de raad aan te 

bieden. 

 

Besluit: 

Conform advies 
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Archivering e-mail 

Advies: 

- Schiermonnikoog 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: 

Conform advies 

 

Toelichting: 

Goed gaan kijken wat er wordt verwacht van de sleutelfiguren en hoe het 

georganiseerd gaat worden. Het belangrijk om een goede instructie te krijgen. Het geldt 

voor alle Waddeneilanden; de aanpak moet gelijk zijn. 
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Gunning aanbesteding verduurzaming zwembad 

Advies: 

 

• De opdracht voor het vervangen van de gasgestookte ketels van zwembad de 

Dúnatter voor drie warmtepompen conform bijgevoegde offerte te gunnen aan 

Van Dorp installaties B.V. 

• De kosten te dekken uit FCL 7126032 Warmtepomp zwembad 

 

Besluit: 

Conform advies 

 

Toelichting: 

Tussen de twee offertes zat een aanzienlijk verschil qua prijs. Er is goed naar beide 

offertes gekeken, maar de indiener van de goedkoopste heeft alles netjes geoffreerd. 

Optisport moet nog het contract van de aansluiting laten veranderen (zwaarte van de 

aansluiting is voldoende, contract afname is in de nieuwe situatie te klein). 

Het is nog aantrekkelijk om te bekijken of het bad ’s nachts kan worden voorzien van 

een afdekkleed. 

Het zwembadseizoen is vrij kort. Het zou mooi zijn als dit kan worden verlengd met 

nieuwe verduurzamingsmaatregelen. 
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Adresonderzoek met voornemen ambtshalve VOW (1) 

Advies: 

Instemmen met besluit en conceptbrief voornemen ambtshalve uitschrijving onbekend 

waarheen (VOW). 

 

Besluit: 

Conform advies 
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Adresonderzoek met voornemen ambtshalve VOW (2) 

Advies: 

Instemmen met besluit en conceptbrief voornemen ambtshalve uitschrijving onbekend 

waarheen (VOW). 

 

Besluit: 

Conform advies 
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Voortgang bestemmingsplan busremise locatie Knuppeldam 

Advies: 

a. Te besluiten om voor het bestemmingsplan voor de nieuwe busremise geen 

voorontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen, maar te starten met een 

ontwerpbestemmingsplan; 

b. De raad hierover informeren door middel van bijgaande raadsbrief. 

 

Besluit: 

Conform advies 

 

Toelichting: 

Nu zover dat er een tekening ligt met locatie van het gebouw. Is een mooi ontwerp. 

Kan nu worden gewerkt aan het bestemmingsplan. Een voorontwerp wordt 

geadviseerd nu niet te laten maken. De raad heeft ook al aangegeven dat dit de locatie 
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moet worden voor de remise. Daarover moet nu besloten worden en vervolgens 

worden gecommuniceerd aan de raad. 

Met het ontwerp blijft er ook nog ruimte over voor woningbouw. 
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Delegatiebesluit Omgevingsplan 

Advies: 

 

1. Het ontwerp Delegatiebesluit omgevingsplan vast te stellen; 

2. Dit besluit aan te halen als het “Delegatiebesluit omgevingsplan” en in werking 

te laten treden op de dag dat de Omgevingswet in werking treedt. 

 

Besluit: 

Conform advies 
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Specifieke Uitkering IJsbanen Zwembaden 2021/2022 

Advies: 

 

1. Instemmen met het aanvragen van een uitkering via de regeling ‘Specifieke 

uitkering zwembaden en ijsbanen; 

2. In principe een bijdrage te verlenen aan Optisport van €11.280 onder 

voorbehoud dat de gemeente volledig gecompenseerd wordt door het Rijk en 

het teveel betaalde bedrag van € 3.215,94 hierop in te houden; 

3. In te stemmen met de bijgevoegde conceptbrief aan Optisport. 

 

Besluit: 

Conform advies 

 

Toelichting: 

Al twee keer eerder een SPUK-aanvraag gehad, beide keren zijn de aanvragen door 

het Rijk gehonoreerd. De vorige keer was een fout gemaakt in de btw; deze wordt met 

deze uitkering weer verrekend. 
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Verhoging eenmalige energietoeslag 2022-2 

Advies: 

 

1. Beleidsregels ‘’Eenmalige energietoeslag 2022-2’’ vast te stellen door 

ondertekening van de beleidsregels (bijlage 1); 

2. Het verwachte tekort tussen toegekende toeslagen aan huishoudens en 

ontvangen gelden van het rijk van € 7.742 te dekken uit de reserve sociaal 

domein; 

3. De financiële consequenties te verwerken bij de herfstnota 2022; 

4. De gemeenteraad te informeren door bijgaande brief aan te bieden aan de 

Griffie (bijlage 2). 

 

Besluit: 

Conform besluit 
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Toelichting: 

Het bestaande beleid wordt wederom uitgevoerd. De verwachting is dat er meer 

mensen gebruik gaan maken aangezien de zwaardere maanden er nog moeten aan 

komen. Er wordt door professionals mensen proactief goed gekeken om mensen 

proactief te benaderen en waar mogelijk te helpen bij de aanvraag. 

Wordt ook weer aandacht voor gevraagd in de nieuwsbrief. 

 

14 

 

Wijziging GR Hus & Hiem 

Advies: 

 

1. de raad voorstellen geen zienswijze over de ontwerp Gemeenschappelijke 

Regeling hûs en hiem naar voren te brengen; 

2. de raad voorstellen het college toestemming te verlenen om de 

Gemeenschappelijke Regeling hûs en hiem te treffen; 

3. de Gemeenschappelijke Regeling te treffen, onder voorbehoud dat de 

gemeenteraden van alle deelnemende gemeenten geen zienswijze hebben 

ingediend en toestemming hebben verleend. 

 

Besluit: 

Conform advies 

 

Toelichting: 

Moet klaar gemaakt worden voor de invoering van de Omgevingswet. Daarna moeten 

we nog onze eigen verordening gaan maken. Daar kunnen we onze eigen eilander 

inbreng in verwerken. 
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Beantwoording raadsvragen van 21 juni 2022 over ontheffingen rijverbod 

Advies: 

De raadsvragen te beantwoorden door de raadsbrief met bijlage te verspreiden onder 

de raadsleden. 

 

Besluit: 

Conform advies 

 

Toelichting: 

Beantwoording van de raadsvragen die zijn gesteld over de toename van de 

ontheffingen. Uit onderzoek blijkt dat dit met name een toename is van 

bouw/bedrijven/zakelijk verkeer (incidenteel/tijdelijk). Het onderzoek levert veel 

informatie op. 

Dit is een startpunt om ook te gaan bekijken hoe we moeten omgaan met de 

permanente ontheffingen. Hier is totaal geen zicht op. Er moet een analyse komen van 

het geheel en vervolgens kijken hoe e.e.a. beter kan worden geregeld. 
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Meerjarenkoers + regionaal risicoprofiel 

Advies: 

Om geen zienswijze in te dienen betreffende de Meerjarenkoers 2023-2026 en het 

Regionaal risicoprofiel. 

 

Besluit: 

Conform advies 
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Toelichting: 

Meerjarenkoers en regionaal risicoprofiel; dit heeft geen consequenties. Er wordt geen 

zienswijze ingediend. 
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Notitie Vuurwerk op Schiermonnikoog 

Advies: 

De bijgevoegde notitie ‘Vuurwerk op Schiermonnikoog’ zoals opgesteld voorleggen aan 

de raad. 

 

Besluit: 

Confom advies 

 

Toelichting: 

Er ligt een notitie voor aan de gemeenteraad over het afsteken van vuurwerk zodat 

hierover de discussie gevoerd kan worden in de raad. Het zou mooi zijn om voor dit 

onderwerp nog een aparte inspraaksessie op 19 of 20 oktober (mogelijk dorpshuis en 

anders de raadszaal) te houden zodat raadsleden ook informatie uit de samenleving op 

kunnen halen. Dit wordt nog overlegd met de griffier. 
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Standplaatsvergunning bevolkingsonderzoek 

Advies: 

De standplaatsvergunning verlenen. 

 

Besluit: 

Conform advies 
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Rondvraag 

 

Besluit: 

Burgemeester van Gent: 

 

• Locatie bus borstkankercontrole: de standplaatsvergunning voor de bus is niet 

tijdig verwerkt. Nu wordt staande de vergadering door het college besloten dat 

de bus op de huidige (reguliere) locatie mag staan. Er volgt nog een stukje in 

de nieuwsbrief. 

• Burgemeestersontbijt gehad. Was enorm leuk. Binnenkort is nog een buffet 

met de kinderen van klas 1 IBS die de afgelopen jaren geen 

burgemeestersontbijt hebben gehad wegens corona. 

• Sollicitatieprocedure nieuwe voorzitter nationaal Park loopt. De commissie gaat 

zich buigen over de ingediende sollicitaties. 

• De literatuurprijs is uitgereikt. 

Wethouder Hagen: 

 

• Kledinginzameling: Afspraken gemaakt met Ridder/De Vries en Spar over het 

ophalen van de kleding. Hiermee is continuering gegarandeerd. Er wordt nog 

gekeken hoe de vrijwilligers die dit jarenlang hebben gedaan nog even 

feestelijk in het zonnetje gezet gaan worden. 

• Afgelopen zaterdag een rondje gemaakt met het college langs de 

strandondernemers. het is zeer goed geweest bij iedereen langs te gaan. 
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Volgende week volgt een voorstel voor de inhuur om een visie voor het 

activiteitenstrand op te laten stellen. 

• Communicatietraining gehad over hoe de vragen van pers te beantwoorden bij 

crises. Voorgesteld wordt om met de organisatie een training te gaan houden 

in samenwerking met de VRF. 

• De gemeente heeft een BBQ georganiseerd voor vrijwilligers en deze is 

bijgewoond door het college. Er was een goede opkomst en het werd door 

iedereen zeer gewaardeerd. Voorgesteld is om de BBQ jaarlijks te herhalen. 

• Zondag op uitnodiging van de gedeputeerde een voetbalwedstrijd bijgewoond 

met alle portefeuillehouders wonen van Friesland. Donderdag wordt de nieuwe 

huisvestingswet getekend. De uitzondering van de positie van de Wadden 

wordt hier één op één overgenomen. 
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Uitnodigingen / vertegenwoordiging 

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

2023 

 

Besluit: 

Burgemeester Van Gent gaat hier mogelijk heen. 

 

 


