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Besluitenlijst College B & W vergadering 

Datum 06-12-2022 

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: 

Naar aanleiding van: 

Agendapunt 7 (Rondvraag, mededelingen burgemeester van Gent): Er is een 

communicatieplan in voorbereiding over het vuurwerk. Er worden folders en posters 

gemaakt; tot 10 december kunnen nog vuurwerkvrije straten aangevraagd worden; 

daarna kan de kaart afgerond worden. 
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Omgevingsaanvraag 2022.0008, vervangen logiesgebouw (Balg), Heereweg 2E 

Advies: 

 

• de raad verzoeken een (ontwerp) verklaring van geen bedenkingen af te geven 

• hierna de ontwerpvergunning en ontwerp VVGB ter inzage te leggen 

• BWT te mandateren bij geen zienswijzen de beschikking gelijkluidend aan de 

ontwerpbeschikking te verlenen, 

• bij zienswijzen de beschikking met zienswijzen aan ons college voor te leggen 

om te besluiten op de aanvraag en de reactie op de zienswijzen, incl. het 

verzoek om de definitieve VVGB van raad 

 

Besluit: 

Conform advies 

 

Toelichting: 

Naar aanleiding van: 

Bij de Branding wordt de Balg afgebroken en opnieuw opgebouwd. Op twee punten 

voldoet het nieuwbouwplan niet aan de voorschriften van het bestemmingsplan. De 

afwijkingen ten opzichte van het bestemmingsplan zijn dusdanig, dat er een verklaring 

van geen bedenkingen van de gemeenteraad moet worden gevraagd. Getracht wordt 

dit nog op 20 december in de gemeenteraad aan de orde te krijgen. 

 

4 Huisvestingsvergunning 
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 Advies: 

 

• Aanvrager geen huisvestingsvergunning te verlenen 

• Aanvrager te informeren door middel van bijgesloten brief 

 

Besluit: 

Conform advies 
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Woo-verzoek afschrift brief over eventueel plaatsen van kleine windmolens 

Advies: 

 

1. Kennis te nemen van het informatieverzoek van 1 november 2022; 

2. Te besluiten de gevraagde informatie openbaar te maken met uitzondering van 

de daarin voorkomende persoonsgegevens. 

 

Besluit: 

Conform advies 
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Meerjarig Programmaplan 2023-2026 De Waddeneilanden 

Advies: 

 

1. Kennis te nemen van het Programmaplan 2023-2026 De Waddeneilanden en 

de gemeenteraad voor te stellen geen zienswijze in te dienen middels 

bijgevoegd raadsvoorstel en -besluit. 

 

Besluit: 

Conform advies 
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Subsidieaanvraag Steeuwsaun - Midwinter Glühwein Concert 2022 

Advies: 

 

1. Een incidentele subsidie te verlenen aan Vocaal Ensemble ‘’Steeuwsaun’’ van 

€ 2536,25 voor de activiteit Midwinter Glühwein Concert 2022; 

2. Deze subsidie te dekken uit post FCL 6540106 Kunst en Cultuur; 

3. In te stemmen met bijgevoegde conceptbrief. 

 

Besluit: 

Conform advies 
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Jaarrekening 2021 en begroting 2023 't Heer en Feer 

Advies: 

 

1. De jaarrekening 2021 en de begroting 2023 voor kennisgeving aan te nemen; 

2. De subsidie voor 2021 definitief vast te stellen op € 3.500,-; 
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3. De subsidie voor 2023 te bevoorschotten op € 3.500,-; 

4. In te stemmen met de bijgevoegde conceptbrief. 

 

Besluit: 

Conform advies 
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Uitvraag woonvisie 

Advies: 

 

• Kennis te nemen van de uitvraag voor de Woonvisie 2024 – 2028 

• Middels een onderhandse aanbesteding minimaal drie adviesbureaus uit te 

nodigen om een offerte in te dienen 

 

Besluit: 

Conform advies 
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Deelname De Friese Aanpak 2023-2024 

Advies: 

1. Akkoord te gaan met deelname aan De Friese Aanpak 2023-2024, als verwoord in 

het programmaplan (bijlage 1); 

2. Een bijdrage van € 5.065 voor 2023 en € 5.260 voor 2024 beschikbaar te stellen; 

3. De benodigde personele inzet voor DFA op projectbasis beschikbaar te stellen; 

4. De Stuurgroep mandaat te verlenen voor de aansturing van De Friese Aanpak 

binnen de kaders van het programmaplan; 

5. Voor te stellen om wethouder Roel de Jong (Vlieland) voor te dragen als bestuurlijke 

vertegenwoordiger van de Waddeneilanden in de Stuurgroep. 

 

Besluit: 

Conform advies 

 

Toelichting: 

Het college vindt het belangrijk om hieraan deel te (blijven) nemen. 
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Oplossen personele knelpunten en financiële consequenties 

 

Besluit: 

Conform advies 

 

Toelichting: 

Naar aanleiding van: 

RO, juridisch, jeugd- en jongerenwerker: dit gaat om definitieve oplossingen. De 

overige personele knelpunten hebben te maken met tijdelijke maatregelen. Er zijn nog 

veel variabelen, hetgeen kan betekenen dat er te zijner tijd nieuwe inzichten zijn / er 

opnieuw financiële middelen nodig zijn. 
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Rondvraag 

 

Besluit: 

Burgemeester van Gent: 

- Bezoek aan skatebaan op één of een aantal locaties tezamen met delegatie bestuur 



 

Pagina 4 
 

Witte Winde wordt nog ingevuld. College zou over de locatie van de skatebaan een 

participatietraject willen gaan opzetten. Er zijn ook goede skaters op het eiland, die we 

hierbij kunnen betrekken. Het zou ook mooi zijn om één van hen uit te nodigen voor het 

bezoek aan locaties elders. De nieuwe jongerenwerker zou hier ook een actieve rol in 

kunnen hebben. 

Wethouder Hagen: 

- Er is gestart met het zagen van de dennen aan de noordkant van het dorp. Er is goed 

over gecommuniceerd; ondanks dat zullen er best nog wel kritische geluiden ontstaan. 

- aanbesteding straatwerk is afgerond: Stiva heeft de opdracht gekregen. Verlengde 

van Hereweg wordt begin volgend jaar opgepakt. 

Wethouder Zonneveld: 

- Bezoek aan Vlieland tezamen met diverse medewerkers, vier raadsleden en enkele 

inwoners / betrokkenen vanuit het vakgebied ‘wonen met zorg’. Intensieve sessies bij 

gewoond, ook met medewerkers Kwadrantgroep en raadsleden Vlieland. Daarnaast 

een uitgebreide rondleiding gehad. Naast de overige zorgvormen was vooral de 

intramurale zorg zeer interessant, is een onderdeel dat bij ons ontbreekt. De 

combinatie met thuiszorg lijkt essentieel. Het moet in kaart worden gebracht of dit 

model ook op Schiermonnikoog rendabel en mogelijk is te maken. De bestuurder van 

Kwadrant wil hierover graag met ons op Schiermonnikoog in contact treden. Wij 

moeten daarvoor eerst enig huiswerk doen en willen daar dan zeker gebruik van 

maken. Al met al wordt de positieve insteek van Vlieland gedurende deze dag zeer 

gewaardeerd en ze zijn bereidwillig om ons verder te helpen. 
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Uitnodigingen / vertegenwoordiging 

- Uitnodiging Symposium 17-1-23 Friese binnensteden dorpen in Drachten 

 

Besluit: 

Wethouder Hagen gaat naar het symposium. Hem hiervoor aanmelden svp 

 

 


