
 

Pagina 1 
 

Besluitenlijst College B & W vergadering 

Datum 29-11-2022 

Tijd 10:30 - 13:30 

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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Strandontheffing Eilander Balgexpres 

Advies: 

Instemmen met het verlenen van de nieuwe strandontheffing voor de Eilander 

Balgexpres. 

 

Besluit: 

Afwijkend. Het college wil de ontheffing eerst voor één jaar verlenen, omdat er een 

strandvisie wordt opgesteld. 

 

Toelichting: 

Belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige vergunning: die was erg op de 

familie gericht (nu veralgemeniseerd). Verder: Maximum aantal gasten, broedseizoen, 

jaarlijkse toestemming Natuurmonumenten. Dat is allemaal prima. Maar we willen de 

Balgexpres ook meenemen in de strandvisie; dat is de reden om eerst een vergunning 

voor één jaar te verlenen, in plaats van onbepaalde tijd. 
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Omgevingsaanvraag 2022.0090, tijdelijke winkel, Torenstreek 20 

Advies: 

 

• de vergunning te verlenen, 

• tijdelijk af te wijken van het bestemmingsplan (kruimelgeval) 

 

Besluit: 

Conform advies 

 

Toelichting: 

Tijdens de verbouw moet de Spar tijdelijk, gedurende 4 weken, in een ander pand. Het 

oude bezoekerscentrum is beschikbaar, daar kan de Spar tijdelijk prima in. 
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Afdekking zwembad (stukken volgen maandag) 

 

Besluit: 

Conform advies 

 

Toelichting: 

In verband met de congestie op het net kan de installatie van de warmtepompen niet 

op het oorspronkelijk gewenste aantal. Het stroomverbruik kan niet toenemen. In 

combinatie met twee, in plaats van drie pompen en de lage temperatuurwisselaar is er 

een afdekkleed noodzakelijk. 
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Beslissing op bezwaar Woo-verzoek 

Advies: 

 

1. Kennis te nemen van het advies van de commissie bezwaarschriften op een 

bezwaar dat is ingediend tegen het besluit van 24 mei 2022 waarbij 

documenten die op basis van de Wet open overheid zijn opgevraagd al dan 

niet (gedeeltelijk) openbaar zijn gemaakt; 

2. Te besluiten de motivering van het besluit van 24 mei 2022 aan te vullen en 

nog vier nieuwe documenten (gedeeltelijk) openbaar te maken en het besluit 

voor het overige in stand te laten; 

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

bijgevoegde conceptbrief en een kopie daarvan aan de betrokken derde te 

sturen. 

 

Besluit: 

Conform advies 
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Rondvraag 

 

Besluit: 

Burgemeester van Gent: 

- Raadsvergadering was prima. Er komt een plan van aanpak over uitwerking / 

communicatie vuurwerk besluit. Het onderwerp over de reserve duurzame energie is 

uiteindelijk besluitvormend behandeld. 

- Ouderenkoor heeft verzocht om een kleine subsidie. Er komt hierover nog een 

collegevoorstel. 

- Diverse ziekenbezoeken afgelegd. 

- Steeuwsaun, subsidieverzoek voor een jubileumconcert. Er komt nog een 

collegevoorstel. Het college gaat aanstaande dinsdag hierover een besluit nemen, 

maar vooraf wordt het verzoek alvast rond gestuurd. 

Wethouder Hagen: 

- Overleg de Monnik en Hinnelup over IMF-subsidie. Zij hebben minder toegezegd 

gekregen dan aangevraagd. Voor dat verschil kunnen wij een verduurzamingslening 

aanbieden. De verenigingen zijn daar content mee. 

Wethouder Zonneveld: 

- Hi!NOORD: gezondheidsfestival wat de transitie van zorg naar gezondheid wil 

versnellen. 

- FBOK bijgewoond. In plaats van krimp, gesproken over brede welvaart, wat ook het 

algemeen leidend kader is voor het rijksinstrument ‘regiodeals’: kwaliteit van het leven, 

wonen en werken van inwoners en ondernemers in een regio staan centraal. 
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Daarnaast de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) en de aandacht voor 

demografie. 
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Uitnodigingen / vertegenwoordiging 

 

Besluit: 

•  

 

 


