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Besluitenlijst College B & W vergadering 

Datum 25-10-2022 

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: 

Naar aanleiding van: 

 

Agendapunt 9: Staand wantvissen: alle (andere) eilanden zijn ook akkoord met het 

verzenden van de brief aan het ministerie. 

Agendapunt 14: In de toekomst kunnen dit soort zaken worden bekostigd uit de 

flexibele schil. 
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Omgevingsaanvraag 2022.0083, kappen grote den, Karrepad 23 

Advies: 

 

• de vergunning te verlenen, 

 

Besluit: 

Conform advies 
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Projectleider PAW 

Advies: 

 

• In te stemmen met de inhuur van de projectleider PAW voor de eerste fase van 

drie maanden conform bijgevoegde offerte 

• De kosten voor de inhuur te dekken uit 9000100 subsidie Programma 

Aardgasvrije wijken 

 

Besluit: 

Conform advies 

 

Toelichting: 
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De heer Johan Duut wordt in eerste instantie ingezet voor de eerste drie maanden. 

Vervolgens wordt gekeken op welke wijze de rest van het project wordt bemensd. Dan 

kunnen er eventueel ook andere mensen van Procap of anderen worden ingezet. 
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Vergoeding geïnde toeristenbelasting 

Advies: 

De vergoeding bedragende €1232,15 toekennen. 

 

Besluit: 

Conform advies 
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Rondvraag 

 

Besluit: 

Burgemeester van Gent: 

- Ramp Terschelling. Het is een verschrikkelijk drama. Veel contacten gehad met de 

Waddenburgemeesters. 

- Rondje raadsleden loopt nog, bijna afgerond. 

- Gesprek met de heer Hogervorst over mestvergisting. Burgemeester overhandigt zijn 

door hem geschreven verhaal hierover aan wethouder Zonneveld. 

- Gesprek over Nationaal Park nieuwe stijl. Er zijn diverse ideeën over een nieuwe 

aanpak van het beheer, financiering en de relatie met andere projecten (dijk- en 

duinversteviging, begrazing, waterpeilen) et cetera. Wordt binnenkort ook nog eens 

aan het college voorgelegd. 

Wethouder Hagen: 

- Overleg met mevrouw I. de Haring, directeur OV&F, tezamen met beleidsmedewerker 

duurzaamheid. Men gaat zelf energie (elektriciteit en gas) inkopen. Hierdoor wordt het 

een totaal ander bedrijf. Vanaf 1-1-2024 gaan we daardoor alleen lokaal/regionaal 

opgewekte energie afnemen. Het huidige contract met Gazprom loopt tot en met 31-

12-2023. Voorlopig is er een vrijstelling tot 1-1-2023. 

- Overleg met drie medewerkers van het Baken. Gezamenlijk gaan we binnenkort naar 

de 10 pijlers kijken: hoe staan we er voor en wat kan opgepakt worden. Onze 

beleidsmedewerker Recreatie en Toerisme pakt dit samen met hen op. 

- AB de Waddeneilanden, tezamen met de andere bestuurders. Was een goede 

vergadering, waarbij er wat meer op de inhoud was geagendeerd. 

 - Overleg met Optisport en van Dorp (leverancier warmtepompen), tezamen met onze 

beleidsmedewerkers duurzaamheid en gebouwenbeheer over aantal pompen in relatie 

tot bezuinigingsmogelijkheden, zoals het afdekken van het zwembad door kleden. 

- Er is vraag naar / discussie over zonnepanelen op bergingen en andere plaatsen 

binnen het beschermd dorpsgezicht. Uitgangspunt in bestemmingsplan voor het 

beschermd dorpsgezicht is dat panelen niet vanaf de openbare weg te zien mogen zijn. 

We zullen naar ons beleid moeten kijken of we hier meer mogelijkheden in willen 

bieden. Bestemmingsplan, beschermd dorpsgezicht en welstandsnota moeten daarbij 

worden betrokken. 

- Aan productbegroting wordt nog gewerkt. Er is ook een technisch probleem. Getracht 

wordt het zo spoedig mogelijk voor elkaar te krijgen. De raad zal hiervan even op de 

hoogte moeten worden gesteld. Vooruitlopend op de vaststelling in het college, wordt 

de productbegroting, zodra die beschikbaar is en onder voorbehoud van deze 

vaststelling alvast wel aan de raadsleden aangeboden. Het kan dan door hen worden 

betrokken bij het technisch vragenuur / bespreking van de programmabegroting op 1 

november. 

Wethouder Zonneveld: 

- AB de Waddeneilanden. Ook sociaal domein onder de aandacht gebracht. Voorbeeld: 

Trimbos onderzoek naar kansrijke omgeving. 

- Voorbereiding excursie naar Vlieland over zorgconcept aldaar, is in voorbereiding: 30 
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november of 2 december. Er is plaats voor 10 personen. Vertegenwoordiging uit de 

raad, zorgmedewerkers, aantal eigen medewerkers. 
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Uitnodigingen / vertegenwoordiging 

uitnodigingen: 

- Caspar de Robles lezing, donderdagavond 17 november, Leeuwarden 

- Uitnodiging: Baken Schiermonnikoog III - 1 november 

 

Besluit: 

- Caspar de Robles lezing, donderdagavond 17 november, Leeuwarden. 

Het college is niet in staat om hieraan deel te nemen. 

- Uitnodiging: Baken Schiermonnikoog III - 1 november 

Burgemeester van Gent gaat hier naar toe. 

 

 


