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Besluitenlijst College B & W vergadering 

Datum 08-11-2022 

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 
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Ondertekenen Sustainable shipping and ports Initiative for a well-protected 

Wadden Sea 

Advies: 

 

1. Het Sustainable Shipping and Ports Initiative for a well-protected Wadden Sea 

te ondertekenen; 

2. Wethouder I. Zonneveld te mandateren om het document namens het college 

te ondertekenen. 

 

Besluit: 

Afwijkend: besluitpunt 2 vervalt. 

 

Toelichting: 

Ondertekening vindt op de reguliere wijze plaats: door burgemeester. Besluitpunt 2 

vervalt daarom. Reden is dat de wethouder niet naar Wilhelmshaven gaat. 
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Woo-verzoek 

Advies: 

 

1. Kennis te nemen van het informatieverzoek van 16 oktober 2022; 

2. Het gevraagde document openbaar te maken, behoudens de daarin 

opgenomen persoons- en contactgegevens; 

3. Het besluit te verwoorden zoals voorgesteld in het bijgevoegde conceptbesluit 

en een afschrift van het besluit te verzenden aan de betrokken derde. 

 

Besluit: 

Conform advies 
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Herfstnota 2022 

Advies: 

De herfstnota 2022 goed te keuren; 

2. De herfstnota incl. resultaatsbestemming van € 236.116 voordeel aan de raad ter 

goedkeuring voor te 

leggen; 

3. De raad voor te stellen om middels het vaststellen van 27e begrotingswijziging de 

financiële effecten 2022 te verwerken in de begroting 2022. 

4. De raad voor te stellen het structurele voordeel 2023 en verder te verwerken in de 

2e begrotingswijziging 2023. 

De herfstnota 2022 goed te keuren; 

2. De herfstnota incl. resultaatsbestemming van € 236.116 voordeel aan de raad ter 

goedkeuring voor te 

leggen; 

3. De raad voor te stellen om middels het vaststellen van 27e begrotingswijziging de 

financiële effecten 2022 te verwerken in de begroting 2022. 

4. De raad voor te stellen het structurele voordeel 2023 en verder te verwerken in de 

2e begrotingswijziging 2023. 

 

Besluit: 

Conform advies 

 

Toelichting: 

Naar aanleiding van: 

De meevallers van de mei- en septembercirculaire zijn verwerkt. Daarnaast is er een 

aantal andere posten waarop er mee- en tegenvallers zijn. 

Er komt, als dit zo blijft (het jaar is nog niet om), een meevaller in beeld (bij de 

jaarrekening). 
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Addendum begroting 2023 

Advies: 

- instemmen met het addendum 

 

Besluit: 

Conform advies 

 

Toelichting: 

Naar aanleiding van: 

In de Coelo-atlas staat onze gemeente in de middenmoot. Dit is het gevolg van het 

beleid van de afgelopen jaren (relatief geringe verhoging gemeentelijke belastingen en 

aanpassing tarieven afvalstoffenheffing). 
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Trimbos scanner Schiermonnikoog 

Advies: 

 

1. Toestemming te geven aan het Trimbos Instituut voor het uitvoeren van een 

kwalitatieve scanner naar alcohol en drugsgebruik op Schiermonnikoog; 

2. De totale kosten voor de het uitvoeren van een kwalitatieve scanner bedraagt € 

20.000. De kosten hiervan vallen voor € 10.000 in 2022 en voor € 10.000 in 

2023.De kosten van 2022 ad € 10.000 worden gedekt door het ontvangen 

bedrag ad € 11.244 van het rijk voor SPUK preventieakkoord (post 9000060). 

De kosten van 2023 ad € 10.000 worden gedekt door het nog te ontvangen 

bedrag ad € 10.000 voor SPUK preventieakkoord (post 9000060). 
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3. De gemeenteraad te informeren door bijgaande brief aan te bieden aan de 

Griffie (bijlage 1). 

 

Besluit: 

Conform advies 

 

Toelichting: 

Trimbos gaat dit onderzoek doen en dat levert een nul-meting op. Het college wil op 

voorhand liever geen vervolg-onderzoek, maar concrete actiepunten. Wellicht dat te 

zijner tijd gemeten kan worden wat het effect is geweest ten opzichte van de nul-

meting. 
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Rondvraag 

 

Besluit: 

Burgemeester van Gent: 

- overleg over vuurwerkverbod. Was vruchtbare avond, in groepen uiteen, gemengde 

groepen, raadsleden schoven steeds aan. Men was op zoek naar overeenkomsten / 

overeenstemming. Er is een heel rijtje van voorstellen, men wil ook door spreken over 

eind 2023, er komt nog een verslag waarin de overeenkomst vanuit de verschillende 

groepen worden vastgelegd. Het verslag van de avond wordt aan de raad aangeboden. 

De raad zal een besluit moeten formuleren. 

Wethouder Hagen: 

- Kort verslag / terugkoppeling van bezoek aan Goeree Overflakkee: 

- gesprek over Regiodeal van de gemeente Goeree en de uitvoering daarvan, inclusief 

de problemen die dat oplevert en wat je daar aan de voorkant kunt doen. 

- nieuwbouw van een school, zeer interessant 

- milieustraat. Gebruik van afgedankt materiaal; tweede leven geven. Mensen met 

achterstand tot de arbeidsmarkt worden daarbij ingeschakeld 

- akkerbouwer en veehouder bezocht: circulariteit, bokashi et cetera. 

- twee vergaderingen (werkgroep Streekwurk en adviescommissie). Jeu de boules 

baan is positief, ons ander project (verduurzaming sportpark) heeft het voor het gehele 

bedrag (net) niet gehaald. 

 - bezoek aan Terschelling: 

- diverse bedrijven bezocht, zeer interessant. Goed contact met Staten- en 

Kamerleden. 

  - debat onder leiding van Jort Kelder, met een panel van politici. 

 

In verband met tijdgebrek worden de overige punten volgende keer terug gekoppeld. 
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Uitnodigingen / vertegenwoordiging 

- Ledenvergadering maandag 21 november 2022, om 20.00u, Hotel Duinzicht (met 3 

bijlagen) 

 

Besluit: 

wethouder Hagen svp aanmelden. 

 

 


