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Besluitenlijst College B & W vergadering 

Datum 01-11-2022 

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 

 

Toelichting: 

Rondvraag: “Twee medewerkers van het Baken, respectievelijk 

Natuurmonumenten…..” 
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Adresonderzoek met ambtshalve VOW 

Advies 

Instemmen met besluit en conceptbrief ambtshalve uitschrijving onbekend waarheen 

(VOW). 

 

Besluit: 

Conform advies 

 

3 

 

Subsidie 2022 Lytje Willem 

Advies 

 

1. De subsidie 2022 aan Lytje Willem te bevoorschotten op € 10.000; 

2. De subsidie ten laste brengen van de post 6.560.25.3 Bevordering toerisme; 

3. Voor subsidie 2023 afspraken te maken bij mogelijke liquiditeitsproblemen; 

4. De subsidie 2021 vast te stellen op € 6.000; 

5. In te stemmen met bijgaande conceptbrief. 

 

Besluit: 

Conform advies 

 

Toelichting: 

De subsidieverordening wordt binnenkort herzien (zie college uitvoeringsplan), het 

college verzoekt om in dat kader ook met de instellingen in gesprek te gaan. 

 

4 Inventarisatierapport jeugd- en jongerenwerk 
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 Advies 

 

1. Kennis te nemen van het inventarisatierapport jeugd- en jongerenwerk; 

2. De conclusie en aanbevelingen van het rapport betrekken bij het nader op te 

stellen preventief jeugdbeleid; 

3. Het rapport voor kennisgeving aan te bieden aan de gemeenteraad. 

 

Besluit: 

Conform advies 

 

Toelichting: 

Barkema en de Haan hebben met veel verschillende doelgroepen contact gehad, om 

een indruk te krijgen op welke vlakken jeugd- en jongerenwerk meerwaarde kan 

bieden. Er zijn duidelijke conclusies getrokken en aanbevelingen gegeven. Tezamen 

met conclusies uit een nog uit te voeren onderzoek door het Trimbosinstituut gaan we 

de insteek voor het jongerenwerk beschrijven en gaan we een aanbesteding in gang 

zetten voor het jongerenwerk. 
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Eindafrekening uitbreiding lichtfaciliteiten De STAG/COS 

Advies: 

 

1. Kennis te nemen van de afrekening van Stichting Cultureel 

Ontmoetingscentrum Schiermonnikoog en de cofinanciering voor het project 

‘uitbreiding lichtfaciliteiten’ vast te stellen op € 6.160,28; 

2. Het resterende bedrag van € 1.232,06 overmaken aan Stichting Cultureel 

Ontmoetingscentrum Schiermonnikoog; 

3. Stichting Cultureel Ontmoetingscentrum Schiermonnikoog op de hoogte stellen 

van het besluit middels bijgevoegde conceptbrief. 

 

Besluit: 

Conform advies 
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Aanbesteding voorbereiding, directievoering en toezicht groot onderhoud 

Waddenhaven Schiermonnikoog 

Advies: 

Geadviseerd wordt om volgens het aanbestedingsbeleid paragraaf 3.6 gebruik te 

maken van de afwijkingsbevoegdheid van het college om voor de voorbereiding, 

aanbesteding en directievoering van groot onderhoud en het cutteren van de 

Waddenhaven Schiermonnikoog een enkelvoudig onderhands aan te besteden. 

 

Besluit: 

Conform advies 

 

Toelichting: 

Afronding eind april 2022 moet zijn: eind april 2023. 

Naar aanleiding van: 

In verband met specifieke expertise en omstandigheden wordt afgeweken van ons 

aanbestedingsbeleid en wordt voor de uitvoering en directievoering met twee bedrijven 
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een 1-op-1 aanbesteding in gang gezet. Het college is het eens met de gegeven 

onderbouwing. 
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Advies commissie Bezwaarschriften inzake Langestreek 8 

Advies: 

Geadviseerd wordt om: 

 

1. Het advies van de commissie Bezwaarschriften (ontvangen d.d. 7 oktober 

2022) over te nemen 

2. Het bezwaarschrift tegen de omgevingsvergunning voor een fietsenhok met 

ruimte voor een warmtepomp op het perceel gelegen aan de Langestreek 8 te 

Schiermonnikoog ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te 

laten. 

3. In te stemmen met bijgevoegde brieven aan bezwaarmaker en 

vergunninghouder. 

 

Besluit: 

Conform advies 
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Productenbegroting 2023 

Advies: 

Het college van B&W besluit: 

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

bieden. 

 

Besluit: 

Conform advies 

 

Toelichting: 

Wethouder Zonneveld wil nog graag een overleg met onze financieel adviseur; zij heeft 

een aantal verduidelijkende vragen. 
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Rondvraag 

 

Besluit: 

Burgemeester van Gent: 

- toestemming verleend voor nieuwjaarsbijeenkomst van Dorpsbelangen op het 

Willemshof. 

- Gesprekken met diverse raadsleden; burgemeester geeft een korte terugkoppeling. 

- Gesprekken met mevrouw G. Verbeet. Onder andere in Koningshuis en bij Vredenhof 

rond geleid. Op 4 mei gaat zij een lezing geven. 

- Voorbesprekingen met politie over jaarwisseling en vuurwerk. 

- Terugkoppeling op Boostercampagne. De opkomst was toch hoger dan aanvankelijk 

gedacht. 

Wethouder Hagen: 

- Overleg met delegatie van het Koningshuis. Er is een afspraak gemaakt over 

energiekosten en de ingangsdatum van de huur. Onze gebouwenbeheerder is prima 

met hen in gesprek en bezig om aanvullende maatregelen te treffen. 

Wethouder Zonneveld: 

- Bijeenkomst in zorg medisch centrum bijgewoond. Wensen op bouwkundig nivo / 

verduurzaming. 

- Overleg met Sportraad. Uitvoering sportakkoord en budgetbeheer zijn aan de orde 
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geweest. Er wordt een vervolg gegeven, waarbij de idee om de zogenaamde kopgroep 

een steviger positie krijgt. 

 

 


