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Besluitenlijst College B & W vergadering 

Datum 14-11-2022 

Tijd 14:00 - 16:00 

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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Omgevingsaanvraag 2022.0077, het uitbreiden van een recreatiewoning op 

Rijspolder 71 

Advies: 

 

• de vergunning te verlenen, 

• voorwaarde te verbinden omtrent uitgestelde gegevens verstrekking 

 

Besluit: 

Conform advies 

 

Toelichting: 

Het gaat om een zeer kleine uitbreiding. 
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Jaarrekening 2021 en begroting 2023 VVV 

Advies: 

 

1. Het verslag van het overleg van 13 september 2022 voor kennisgeving aan te 

nemen; 

2. De financiële stukken voor kennisgeving aan te nemen; 

3. De subsidie 2021 vast te stellen op € 45.000; 

4. De subsidie 2023 te bevoorschotten op € 45.000; 

5. VVV middels bijgevoegde conceptbrief op de hoogte stellen. 

 

Besluit: 

Conform advies 

 

Toelichting: 
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Er is al een gesprek gevoerd met het bestuur van de VVV. De vraag over de 

inflatiecorrectie wordt vooralsnog niet positief beantwoord. Dit punt nemen we mee in 

de nieuw op te stellen subsidieverordening. 
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vervangen ketels zwembad Dûnatter 

 

Besluit: 

Conform advies 

 

Toelichting: 

Dit advies is noodzakelijk omdat – anders dan eerder door Linder aangegeven – de 

elektriciteitsvraag niet voldoende kan worden verhoogd. De extra investering is 

beperkt. Het afdekkleed moet te zijner tijd wel nog financieel worden gedekt, waar 

natuurlijk ook minder uitgaven voor elektriciteit tegenover staan. 
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Rondvraag 

 

Besluit: 

Burgemeester van Gent: 

- Diverse bijeenkomsten en gesprekken over vuurwerk oud en nieuw. Moet deze week 

worden afgerond. De raad moet op 22 november een standpunt innemen / besluit 

nemen. 

- “Meet me at the lighthouse”, aanstaand weekend. De uitnodiging hiervoor zal nog 

worden verspreid onder de collegeleden. 

- Bestuurlijk informeel overleg met het college en MT van Noardeast Fryslan was zeer 

positief. 

Wethouder Hagen: 

- Kennismakingsgesprek met bestuur Dockingacollege. 

- Technisch vragenuur over de begroting was prima. 

- Raadsvergadering over begroting was constructief. Moties zijn op een positieve 

manier ingevuld en niet meer in stemming gebracht. Het etentje na afloop was erg 

plezierig, het college wil dit graag op deze manier in het vervolg voortzetten. 

Wethouder Zonneveld: 

- Gesprek met eigenaren van boten jachthaven en watersportvereniging. 

- Overleg Jachthavenbestuur. Het afgelopen jaar is geëvalueerd en afgesloten. 

- Devil’s trail, was zeer groot succes. Veel enthousiaste deelnemers. Tezamen met 

kinderburgemeester startschoten geleverd, inclusief kleine speeches. 

- Aanstaande vrijdag bijeenkomst over Wereld erfgoedcentrum Lauwersoog. Het 

college wil graag binnenkort een overleg met het college van het Hogeland. 

Gemeentesecretaris neemt contact op met Hogeland. 

 

 


