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Besluitenlijst College B & W vergadering 

Datum 18-10-2022 

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 

 

Benoemingsbesluiten BOA’s 

Advies: 

De benoemingsbesluiten ondertekenen als college. 

 

Besluit: 

Conform advies 

 

Toelichting: 

Binnenkort volgt ook een overleg met de politie om nader te bespreken hoe dit wordt 

ingevuld en de taken worden verdeeld. 

 

3 

 

Bestuurlijke reactie rapport rekenkamercommissie 

Advies: 

 

• Kennis te nemen van het rapport 'Toezicht en handhaving in de gemeente 

Schiermonnikoog' van september 2022 dat namens de rekenkamercommissie 

Waddeneilanden is opgesteld door Pro Facto; 

• Desgevraagd bestuurlijk te reageren op dit rapport en dat te verwoorden zoals 

voorgesteld in de memo Bestuurlijk wederhoor. 

 

Besluit: 

Conform advies 

 

Toelichting: 

Het rapport geeft aan dat er een aantal punten zijn die moeten worden opgepakt. Het is 

belangrijk dat we het op orde hebben. De BOA’s zijn inmiddels aangesteld en hebben 

een preventieve werking. 

Binnenkort volgt een alcoholscanner van Trimbos. De conclusies van dat rapport 

moeten ook bij het preventie- en handhavingsplan voor alcohol- en drugsgebruik 

jongeren worden opgepakt. 
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Subsidie literatuurfestival Meet me at the Lighthouse 

Advies: 

 

1. Aan Stichting Echo’s van het Wad een subsidie te verlenen van € 5.000 voor 

het literatuurfestival Meet me at the Lighthouse; 

2. De kosten van € 5.000 te dekken uit FCL 6540106 Kunst en cultuur; 

3. Stichting Echo’s van het Wad op de hoogte stellen van het besluit middels 

bijgevoegde conceptbrief. 

 

Besluit: 

Conform advies 

 

Toelichting: 

Dit jaar vindt het literair festival voor de eerste keer plaats. Door diverse instanties is 

subsidie toegezegd. Het is best een hoog subsidiebedrag dat wordt gevraagd en 

daarom zijn er vanuit de gemeente ook voorwaarden aan de subsidie verbonden. Het 

festival past goed bij het eiland en wordt professioneel en groots opgepakt. Naderhand 

gaan we evalueren hoe het verlopen is. 

 

5 

 

DVO Brandweer Fryslan 

Advies: 

 

• kennis te nemen van de herziene dienstverleningsovereenkomst tussen de 

gemeente Schiermonnikoog en Brandweer Fryslân en de werkafspraken 

(achtergronden en uitleg bij de overeenkomst); 

• te besluiten om de herziene dienstverleningsovereenkomst aan te gaan op 

basis van artikel 160, lid 1, onder d, van de Gemeentewet. 

 

Besluit: 

Conform advies 

 

6 

 

Tijdelijk permanent gebruik recreatiewoning 

Advies: 

 

1. het tijdelijk gebruik van de recreatiewoning op het adres Rijspolder 33 voor 

permanente bewoning expliciet te gedogen t/m 1 maart 2023; 

2. betrokkenen daarvan op de hoogte te stellen zoals verwoord in de bijgevoegde 

brief (bijlage 2). 

 

Besluit: 

Conform advies 

 

Toelichting: 

Netjes dat het op deze manier wordt aangevraagd. 

 

7 Huisvestingsvergunning 
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 Advies: 

 

• Aanvrager huisvestingsvergunning te verlenen 

 

Besluit: 

Conform advies 

 

8 

 

Beslissing op bezwaar evenementenvergunning Kallemooi 

Advies: 

 

1. kennis te nemen van het advies van de commissie bezwaarschriften op het 

bezwaar dat Stichting Comité Dierennoodhulp en House of Animals 

Foundation hebben gemaakt op het besluit van 17 mei 2022 waarbij een 

evenementenvergunning is verleend voor het jaarlijkse Kallemooi feest; 

2. het bezwaar onder verwijzing naar het advies van de commissie 

bezwaarschriften ongegrond te verklaren en het besluit van 17 mei 2022 in 

stand te laten; 

3. de beslissing op het bezwaar te verwoorden zoals voorgesteld in de 

bijgevoegde brieven en een kopie daarvan aan vergunninghouder te sturen. 

 

Besluit: 

Conform advies 

 

Toelichting: 

Wederom is het bezwaar ongegrond verklaard en is ter kennisname. 

 

9 

 

Staand wantvissen 

Advies: 

Het college wordt geadviseerd om: 

-akkoord te gaan met bijgaande brief aan de minister van LNV om te pleiten voor een 

verruiming van de regels rondom het vangen van zeebaars met een recreatief staand 

wantnet 

-de brief te laten versturen via De Waddeneilanden 

-de portefeuillehouder toe te staan minimale wijzigingen aan te brengen in de brief. 

 

Besluit: 

Conform advies 

 

Toelichting: 

Schiermonnikoog heeft de andere Waddeneilanden bevraagd. De sportvissers hebben 

gelobbyd op de hoeveelheid zeebaars die ze mogen vangen en hebben een 

verruimning gekregen. Bij het Staand wantvissen is het stil gebleven en ze mogen 

geen zeebaars vangen/meenemen. Alle eilanden staan achter de actie om een brief 

naar de minister te sturen. Verzoek is om de staand wantvissers gelijk te trekken met 

sportvissers. 

 

10 

 

Septembercirculaire 2022 



 

Pagina 4 
 

Advies: 

Het college van B&W besluit: 

 

1. De effecten van de septembercirculaire 2022 voor kennisgeving aan te nemen; 

2. De financiële effecten voor 2022 en 2023 te verwerken in de herfstnota 2022, 

3. In herfstnota 2022 de volgende bedragen te reserveren voor uitgaven: 

• Energietoeslag (2022 € 22.000) 

• Gezond in de stad (2022 € 4.000) 

• Wet kwaliteitsborging bouw (WkB) (2022 € 19.000) 

• Invoeringskosten omgevingswet (2022 € 116.000, door te schuiven naar 2023 

via de algemene reeserve) 

 

Besluit: 

Conform advies 

 

Toelichting: 

De septembercirculaire 2022 is bekend. Het grootste gedeelte is geoormerkt voor de 

Omgevingswet. Daarnaast nog een aantal andere budgetten. Wat niet geoormerkt is 

wordt meegenomen in de Herfstnota. 

 

11 

 

Vooroverleg compromis Middenstreek 2-4 

Advies: 

- 1. Aan te geven dat het de overkapping bij het pand Middenstreek 4 aan de zijde van 

het Ds. Hundlingiuspad geen vooruitzicht geeft tot een positief besluit op een eventuele 

aanvraag om een omgevingsvergunning; 

2. De aanvragers van het vooroverleg zo spoedig mogelijk mondeling te informeren; 

3. In te stemmen met de verzending van bijgevoegde brieven. 

 

Besluit: 

Conform advies 

 

Toelichting: 

Er is bezwaar gemaakt door de buren. Er is gezamenlijk een oplossing bedacht, maar 

Hus en Hiem geeft hierover een negatief advies. De oplossing gaat daarnaast over het 

bebouwingsvlak. Dat zou andere buren ook weer ruimte geven voor bezwaar, omdat 

een nieuw besluit zou moeten worden genomen. 

Er is contact gezocht met de eigenaar. De architect gaat aan de gang met een 

inpandige oplossing. Deze kleine aanpassing wordt nog voorgelegd. 

Het is al met al een ingewikkeld vraagstuk, het college is blij dat met deze stap zodat er 

mogelijk geen vertraging is in het bouwproces. 

 

12 

 

Bezwaarschriften inzake Middenstreek 2-4 

Advies: 

 

1. Het advies van de commissie Bezwaarschriften (ontvangen d.d. 10 augustus 

2022) over te nemen 

2. Het bezwaarschrift tegen de omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de 

supermarkt aan de Middenstreek 2 door het woonhuis aan de Middenstreek 4 

erbij te betrekken ongegrond te verklaren en het bestreden besluit met 

toevoeging, dat de huidige haag aan het ds. Hundlingiuspad gehandhaafd 

dient te blijven, in stand te laten. 
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3. In te stemmen met bijgevoegde brieven aan bezwaarmaker en 

vergunninghouder. 

 

Besluit: 

Conform advies. 

 

13 

 

Woo-verzoek 

Advies: 

 

• kennis te nemen van het informatieverzoek; 

• te besluiten het informatieverzoek niet in behandeling te nemen omdat de 

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

de aanvrager niet reageert. 

 

Besluit: 

Conform advies 

 

Toelichting: 

Formeel op gereageerd. De aanvraag voldoet niet aan de wettelijke vereisten voor het 

indienen ervan en de aanvrager reageert daarnaast ook niet. 

 

14 

 

Visie activiteitenstrand 

Advies: 

 

1. In te stemmen met de offerte voor het opstellen van een visie 

activiteitenstrand; 

2. De kosten van € 8.300 ex. Btw ten laste brengen van de post 6560253 

Bevordering toerisme. 

 

Besluit: 

Conform advies 

 

Toelichting: 

We willen nu zo snel mogelijk aan de slag met de visie zodat deze voor het volgende 

seizoen gereed is. De plaatselijke ondernemers en gebruikers worden betrokken in het 

proces. Korte en lange termijn goed gaan uitwerken. In de Lentenota is geld 

gereserveerd voor voor het opstellen van deze visie. 

 

15 

 

Vaststellen belastingverordeningen voor het jaar 2023 

Advies: 

 

1. 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. 

2. Verordening Onroerendezaakbelastingen Schiermonnikoog 2023 

3. Verordening Forensenbelasting Schiermonnikoog 2023 

4. Verordening Afvalstoffenheffing Schiermonnikoog 2023 
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5. Verordening Riool- en Waterzorgheffing Schiermonnikoog 2023 

6. Verordening Lijkbezorgingsrechten Schiermonnikoog 2023 

7. Verordening Liggelden Schiermonnikoog 2023 

8. Verordening leges Schiermonnikoog 2023 spoor A na invoering Omgevingswet 

9. Verordening leges Schiermonnikoog 2023 spoort B voor invoering 

Omgevingswet 

 

Besluit: 

Conform advies 

 

Toelichting: 

De voorstellen zijn al eerder in het college gweest. De opmerkingen zijn verwerkt. De 

onzekerheid van de Omgevingswet is meegenomen in opties. Nu is het duidelijk dat de 

Omgevingswet wordt uitgesteld. Er wordt uitgezocht of dan ook lopende het boekjaar 

moet worden geswitcht. Nu volgen we eerst spoor B waarbij de invoering van de 

Omgevingswet nog niet aan de orde is. 

Er wordt nog uitgezocht wat de liggelden van de andere Waddeneilanden zijn. 

 

16 

 

Standplaatsvergunning kaaszaak Van Schier 

Advies: 

De standplaatsvergunning verlenen. 

 

Besluit: 

Conform advies 

 

17 

 

Rondvraag 

 

Besluit: 

Burgemeester van Gent: 

 

• Bezig met het rondje langs raadsleden. 

• Sollicitatiegesprekken gevoerd voor de nieuwe voorzitter van het Nationaal 

Park. Deze wordt medio november bekend. 

• Gesprek gehad met De Stag en het Dorpshuis voor verkenning van een 

mogelijke samenwerking tussen beide organisaties op het gebied van beheer 

en programmering. Over drie weken volgt een vervolgsgesprek. 

Wethouder Hagen: 

• Startgesprek gehad met de architecten voor de oude centrale. Eerste plan van 

Stichting DBF wordt nu verder uitgewerkt. Het is een uitdaging om een oud 

gebouw te verduurzamen. In januari moet e.e.a. gereed zijn voor 

vergunningaanvraag. Ze komen t.z.t. een presentatie verzorgen voor de 

gemeenteraad. Daarna ook de omwonenden meenemen in de plannen. 

• Participatiebijeenkomst gehad. Was een goede avond en een mooie start van 

het proces onder leiding van Avelien Haan. 

Wethouder Zonneveld: 

• Opleiding van de wethoudersvereniging bijgewoond; veel geleerd en contacten 

opgedaan. 

 

19 

 

Uitnodigingen / vertegenwoordiging 
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- opening van FEEST! op zaterdag 29 oktober 11.00 uur in Keramiek museum 

Princessehof te Leeuwarden (zit onder agenda punt 16 in BenW map). 

 

 


