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Besluitenlijst College B & W vergadering 

Datum 13-12-2022 

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 

 

Toelichting: 

Naar aanleiding van: 

Agendapunt 1: De ‘vuurwerkfolder’ is gereed en wordt huis-aan-huis bezorgd. Er 

worden ook posters van gemaakt en er wordt ook aandacht aan geschonken op de 

boot. De VRF is overigens nog bezig om te kijken naar de wijze waarop eventueel 

zwaar (illegaal) vuurwerk kan worden afgevoerd en opgeslagen. 
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Omgevingsaanvraag 2022.0084, Luifel, Langestreek 66 

advies: 

 

• de vergunning te verlenen, 

• af te wijken van het bestemmingsplan ( kruimelgeval ) 

 

Besluit: 

Conform advies 

 

Toelichting: 

Naar aanleiding van: 

Het gaat om een kleine luifel boven de zijingang. 
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Verordening op de heffing en invordering van Liggelden Schiermonnikoog 2023 

Advies: 

 

1. De raad voor te stellen: 

de belastingverordening liggelden voor het jaar 2023 vast te stellen. 

 

Besluit: 

Conform advies 
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Toelichting: 

In eerdere instantie is de verordening aangehouden. Het gaat nu alsnog door, maar 

voor volgend jaar wordt er wel een wijziging voorbereid. Dit is niet meer gelukt voor het 

belastingjaar 2023. 
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Prestatieafspraken WoonFriesland 2023 

Advies: 

 

• In te stemmen met de prestatieafspraken met WoonFriesland en de 

Bewonersraad Friesland 2023 

• Wethouder Hagen te mandateren tot het ondertekenen van de 

prestatieafspraken 

• De gemeenteraad in kennis te stellen van de gemaakte afspraken 

 

Besluit: 

Conform advies 

 

Toelichting: 

De prestatieafspraken worden elk jaar opnieuw gemaakt. De nieuwe bewonersraad 

van WoonFriesland is er ook bij betrokken geweest, evenals wethouder Zonneveld, in 

verband met de link naar zorg (wonen met zorg / woonzorg visie) en duurzaamheid 

(PAW en andere duurzaamheidsvoorstellen). 
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Rondvraag 

 

Besluit: 

Burgemeester van Gent: 

- Bestuursvergadering Yn de Mande. Was een goede bijeenkomst. Binnenkort vindt 

gesprek plaats met ouders / MR. 

- Woningtoewijzingscommissie bijgewoond. 

- Toezegging 5 miljoen van ministerie van BZK is nu definitief. Er is daarover een 

persbericht verschenen. College wil graag aanspraak maken op ons deel (LOC en 

Oude bezoekerscentrum). 

Wethouder Hagen: 

- Provinciaal bestuurlijk overleg water (PBOW). Blauwe ontwikkelingsvisie is onder 

meer aan de orde geweest evenals vuil water inname van de pleziervaart. 

- Gebiedsgesprek klimaat bijgewoond. Het aantal deelnemers van ons eiland viel wat 

tegen. Klimaatadaptatie en dijkverzwaring waren enkele van de onderwerpen. 

Evalueren wat we er aan kunnen doen om de deelname te vergroten. 

- Bijeenkomst Fries programma landelijk gebied (FPLG). Er staat veel op de rol. Onder 

andere waterpeil aanpassingen, invulling landelijk gebied voor landbouw en natuur. 

Voor 1 juli moeten de provincies hun plannen aanleveren in Den Haag. Ook op dit punt 

is er een ambtelijke ondersteuning gewenst, ook bekijken of dit in het verband van de 

gezamenlijke Waddeneilanden is op te pakken. 

- Gesprek gevoerd met SOV over personeelshuisvesting. 

- Rabo Webinar bijgewoond over nieuwe concepten voor vormen van (tijdelijke) 

woningbouw. Was erg interessant. 

Wethouder Zonneveld: 

- In het eerste kwartaal 2023 komt een voorstel over verkeerstellingen en een 

risicoanalyse. 

- Scanneronderzoek van Trimbos in concept klaar; komt binnenkort naar het college. 
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- Bijeenkomst met raad en zorgprofessionals over het zorglandschap. Was een nuttige 

sessie. Aantal raadsleden heeft terug gemeld goed zicht te hebben gekregen over wat 

er allemaal op het eiland op dit vlak gebeurt. De hulpverleners hebben het ook als 

waardevol ervaren. Tegelijkertijd zijn er ook situaties aan de orde geweest die zorgelijk 

zijn, zoals bijvoorbeeld het vereenzamen van ouderen, de vergrijzing van de 

mantelzorg. Het college vindt dat er op het terrein van de 24 uurszorg een vervolg / 

verdieping nodig is; ook als vervolg op het werkbezoek aan Vlieland. Hieraan wordt 

ambtelijk al gewerkt. 
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Uitnodigingen / vertegenwoordiging 

 

Besluit: 

•  

 

 


