
 

 

Openbaar:  
 
STUKKEN TER DOORGELEIDING NAAR DE GEMEENTERAAD  
 
Ter besluitvorming:  
 

22.217 Benoeming leden Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit 2023 

 Samenvatting:  
Voor de beoordeling van aanvragen omgevingsvergunning wint de gemeente advies 
in bij de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit. De leden van de Adviescommissie 
Ruimtelijke Kwaliteit kunnen voor een maximale termijn worden (her)benoemd. Dit 
leidt er toe dat een aantal leden de advieswerkzaamheden moet beëindigen, anderen 
herbenoemd en nieuwe leden benoemd moeten worden. Hiervoor heeft de gemeente 
een voorstel van hûs en hiem ontvangen.  
Het ontslaan en (her)benoemen is een bevoegdheid van het college en van de 
gemeenteraad. Het college heeft besloten in te stemmen met het voorstel en de 
gemeenteraad voorgesteld ook in te stemmen.   

 Besluit: 
1. in te stemmen met het voorstel om de personen, zoals opgenomen in het 

overzicht behorende bij de brief van hûs en hiem van 31 oktober 2022, te ontslaan 
respectievelijk te herbenoemen, dan wel te benoemen als leden van de 
Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit. 

2. de gemeenteraad voor te stellen de personen, zoals opgenomen in het overzicht, 
behorende bij de brief van hûs en hiem van 31 oktober 2022, te ontslaan 
respectievelijk te herbenoemen, dan wel te benoemen als leden van de 
Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit. 

3. het Algemeen Bestuur van hûs en hiem te informeren over de besluiten. 
 

22.221 Meerjarig Programmaplan 20323-2026 van het Samenwerkingsverband de 
Waddeneilanden 

 Samenvatting:  
Het college besluit Het Meerjarig Programmaplan 2023-2026 van het 
Samenwerkingsverband De Waddeneilanden voor kennisgeving aan te nemen en de 
raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen naar aanleiding van het plan. 

 Besluit: 
1 Het Meerjarig Programmaplan 2023-2026 van het Samenwerkingsverband De 
Waddeneilanden voor kennisgeving aan te nemen 
2. de raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen naar aanleiding van het plan. 

 
STUKKEN TER AFDOENING DOOR HET COLLEGE  
 

22.216 Ontwerp subsidiejaarprogramma 2023 

Besluitenlijst 
College van B&W  

Datum: 22-11-2022 
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 Samenvatting:  
Het subsidiejaarprogramma is een jaarlijks overzicht van subsidieplafonds en te 
verlenen subsidies, waarbij de doelstellingen, te organiseren activiteiten en prestatie-
afspraken worden vermeld. De raad stelt bij de vaststelling van de 
gemeentebegroting het totaalbedrag aan subsidies beschikbaar. Het college besluit 
over de verdeling ervan en stelt daarmee het subsidiejaarprogramma vast.  
Het college stemt in met het ontwerp-subsidiejaarprogramma 2023 en de 
uitvoeringsregeling Onderwijsachterstandenbeleid 2023. Beide stukken worden vier 
weken ter visie gelegd. 

 Besluit: 
1. In te stemmen met het ontwerp-subsidiejaarprogramma 2023 en de daarin 

opgenomen subsidieplafonds. 
2. In te stemmen met de uitvoeringsregeling Onderwijsachterstandenbeleid (oab) 

2023. 
3. Af te wijken van de beslistermijn op grond van artikel 19 van de algemene 

subsidieverordening en deze te verlengen tot 31 maart 2023. 
4. Af te wijken van de aanvraagtermijn voor St. Bibliotheek Noord Fryslân ten 

behoeve van Informatiepunt Digitale Overheid op grond van artikel 7.3 van de 
algemene subsidieverordening. 

5. Het ontwerp-subsidiejaarprogramma 2023 en de uitvoeringsregeling oab 
gedurende vier weken ter inzage te leggen (afdeling 3.4. Awb). 

 
22.218 Vaststellen wijziging GR hûs en hiem, welstandsadvisering en monumentenzorg 

 Samenvatting:  
De Omgevingswet treedt naar verwachting op 1 juli 2023 in werking. Voor die datum 
moet iedere gemeente een gemeentelijke adviescommissie voor de advisering over 
de omgevingskwaliteit benoemen. De advisering is nu ondergebracht bij de 
Gemeenschappelijke Regeling hûs en hiem. Dit wordt voortgezet totdat de raad een 
definitief besluit neemt over de gemeentelijke adviescommissie. Voor deze 
voortzetting is een wijziging van de GR hûs en hiem nodig. Het college stemt in met 
deze wijziging. 

 Besluit: 
1. De regeling tot wijziging van de Gemeenschappelijke regeling ‘’hûs en hiem, 
welstandsadvisering en monumentenzorg’’ vast te stellen. 

 
22.220 oprichting bijgebouw ten behoeve van mantelzorg Oosterend 39 te Oosterend 
 Samenvatting:  

Er is een aanvraag ingediend voor de bouw van een mantelzorgwoning voor een 
mantelzorgontvanger op Oosterend 39 te Oosterend. Initiatiefnemer wil hiervoor een 
bijgebouw aan de voorzijde in het verlengde van het bedrijfsgebouw realiseren. 
Daarvoor is een afwijking nodig van de regels van het bestemmingsplan. Het college 
heeft besloten mee te werken aan de aanvraag en de gevraagde 
omgevingsvergunning te verlenen. 

 Besluit: 
1. De gevraagde omgevingsvergunning, voor het afwijken van het geldende 

bestemmingsplan ten behoeve van een bijgebouw dat tijdelijk in gebruik zal 
worden genomen voor mantelzorg op het perceel Oosterend 39, te verlenen.  

 
 
Aldus vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van B&W van 29 november 
2022. 

 
 

,voorzitter 
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  ,secretaris/directeur 
   


