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Besluitenhijst college van burgemeester en wethouders 25 oktober 2022

Aanwezig: M. Schrier, burgemeester
A. Idema, secretaris-directeur

Vanwege het ontbreken van minimaal twee wethouders, treedt de burgemeester in de plaats van het
college (art. 42 lid 1 Gemeentewet)

1. Agenda

2. Vaststellen besluitenlijst 18 oktober 2022
• Besluitenlijst B&W 18 oktober 2022 — Conform vastgesteld

3. 1 8okt22, Welstand op orde voor de Omgevingswet; conceptbesluit:
1 In te stemmen met de vaststelling van de Gemeenschappelijke Regeling.
2. In te stemmen met de Verordening Gemeenschappelijke adviescommissie omgevingskwaliteit.
3. In te stemmen met het aan de raad ter kennisneming voorleggen van de vastgestelde

Gemeenschappelijke Regeling.
4. In te stemmen met het aan de raad ter vaststelling voorleggen van de Verordening Gemeentelijke

adviescommissie omgevingskwaliteit.
Besluit:

Conform vastgesteld. Wel met de aantekening dat de invoering is uitgesteld.

Samenvatting
Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1januari 2023 moeten de nodige stukken en
afspraken worden afgestemd op de nieuwe Wet. In dit geval betreft het de stukken die te maken
hebben met de rol van de adviescommissie Hûs en Hiem. In Fryslân wordt gemeenschappelijk
nagedacht over een veranderende rol van Hûs en Hiem onder de Omgevingswet. Zolang die nieuwe
rol en alles wat daarmee samenhangt nog niet is vastgelegd, heeft de gemeenteraad besloten om
zolang op de bestaande wijze voort te gaan. Om dat te kunnen doen moeten enkele documenten
worden aangepast.

4. 12okt22, Afwijzen verzoek aankoop/verhuur grond achter Lutinelaan 9; conceptbesluit:
1. Het verzoek een stukje grond te verkopen of verhuren achter de Lutinelaan 9 af te wijzen.
Besluit:
• Conform vastgesteld.

Samenvatting
De gemeente ontving een verzoek om een stukje grond achter de Lutinelaan 9 te verkopen of te
verhuren. Het gaat hier om een stukje bosgrond. De grond is in het verleden gekocht van
Staatbosbeheer voor de bouw van de Jutter. Deze grond is onder bepaalde voorwaarden voor een
voordelig bedrag verkocht. De gemeente mag deze grond niet zomaar doorverkopen. Daarbij vindt
het college het niet wenselijk om stukken bosgrond aan de buitenzijdes van het dorp te verkopen
omdat hierdoor mogelijk een verkapte groei van het dorp zal plaatsvinden en de gemeente hiervoor
in overleg zou moeten met de provincie. Het college wijst het verzoek daarom af.

5. 18okt22, Zeven puin helihaven; conceptbesluit:
1. Opdracht te geven aan de firma Tot voor het zeven van puin in de grond rondom de heli-hangar.
Besluit:
• Conform vastgesteld.

Samenvatting
Bij de verbouw van de heIl-hangar is puin achtergebleven en in de bodem aanwezig puin opgewoeld.
Hierdoor kan er niet machinaal gemaaid worden. Door de grond te zeven wordt het puin opgeruimd.



6. 1 9okt22, Subsidieaanvraag Waddenfonds verduurzaming Aanloophaven; conceptbesluit:
1. De gemeenteraad voor te stellen een subsidie aan te vragen bij het Waddenfonds voor

verduurzaming van de aanloophaven en omgeving.
2. De subsidieaanvraag in te dienen bij het Waddenfonds v66r de sluitingsdatum op 15 december

2022.
Besluit:
• Conform vastgesteld.

Samenvatting
Door micro bacteriële aantasting van de damwanden in de aanloophaven zullen deze op korte
termijn worden vernieuwd. Een kans om gelijktijdig de energievoorziening in het havengebied te
verduurzamen door de damwanden te voorzien van een systeem om warmte te winnen. Door deze
techniek te koppelen aan zonthermie (warmte opwek door zonenergie) in combinatie met een ‘smart
grid kan warmtevraag en aanbod slim worden gekoppeld. De koppeling van verschillende technieken
maakt het systeem innovatief en kansrijk voor subsidie bij het Waddenfonds.

7. Map ter kennisname”
lnwerktreding Bibob — voor kennisgeving aangenomen

8. Map “uitnodigingen” - Voor kennisgeving aangenomen.

9. Overzicht afhandeling moties, toezeggingen en vragen gemeenteraad

10. Keekopdeweek”

Vastgesteld op 1(november 2022
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