
 

Besluitenlijst Collegevergadering (web)  

Datum 10-05-2022 

Tijd 9:00 - 12:00 

Locatie B&W kamer 

Aanwezig C.H. van den Bos (burgemeester), F. Brouwer, G. Post jr. en P.N. Middelkoop 

(wethouders) en C.J.M. Swart (gemeentesecretaris) 

 

  

1 

 

Opening 

De voorzitter opent de vergadering en begint met gebed. 

 

2 

 

Vaststellen besluitenlijst B&W van 25 april 

De besluitenlijst wordt doorgenomen en met een wijziging vastgesteld. 

 

3 

 

Akkoordstukken 

 

3.a 

 

Advies commissie bezwaarschriften last onder dwangsom (28414) 

Het bezwaar is ongegrond verklaard. 

 

3.b 

 

Besluit op bezwaar Last onder dwangsom (28399) 

Het bewaar wordt ongegrond verklaard, invorderingsbeschikking wordt 

verstuurd. 

 

3.c 

 

Koopovereenkomst t.b.v. transformatorstations Zeeheldenwijk en 

Nijverheidspad (33139) 

Akkoord met de verkoop van een perceel grond aan Liander BV., gelegen in de 

Zeeheldenwijk nabij: 

• Pieter Floriszplein 1 

• Pieter Floriszplein 4 

• Baron van Ghentlaan 5 

• Michiel de Ruyterallee 1 

• Michiel de Ruyterallee 2 

• Banckertlaan 2 

• Van Heemskercklaan 3 

• Nijverheidspad 6 

 

3.d 

 

Samenstelling en evaluatie Adviesraad Sociaal Domein (33651) 

• Mevrouw … benoemen als lid van de Adviesraad Sociaal Domein. 

• Evaluatie 2021 van Adviesraad Sociaal Domein wordt ter kennisname door 

college aangenomen. 
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4 

 

Bespreekstukken 

 

4.a 

 

Sporthal Zeeheldenwijk en Gymzaal Oranjewijk (32984) 

College gaat akkoord met onderstaande punten, met aandacht voor verdere 

uitwerking in de optimalisatie van de efficiency en sociale veiligheid van het 

gebied. 

1. In 2023 een sporthal in de Zeeheldenwijk en een gymzaal in de Oranjewijk 

te bouwen. 

2. In de kadernota voor 45 jaar de benodigde middelen te reserveren. 

3. De raad het benodigde krediet voor de bouw van een sporthal en gymzaal 

beschikbaar te laten stellen vanwege de wetswijziging. 

4. De prioriteit te stellen op de gymzaal. 

 

4.c 

 

Adhesiebetuiging fusie ROC Friese Poort en het Friesland College (34063) 

College gaat akkoord met de kanttekening dat er waarde wordt gehecht aan de 

uitdrukking van de christelijke levensbeschouwing. 

 

4.d 

 

Markt op Urkerdag (33798) 

1. De markt op Urkerdag wordt niet verplaatst naar het haventerrein; eventueel 

alternatief is binnenplein gemeentehuis.  

2. Op het haventerrein op Urkerdag ruimte te geven aan de traditionele 

sloepenrace en parkeren. 

 

5 

 

Uitnodigingen 

 

6 

 

Informatieronde 

 

7 

 

Agenda's gemeenschappelijke regelingen 

Kennis wordt genomen van de geannoteerde agenda’s. 

 

8 

 

Sluiting 

De burgemeester sluit de vergadering. Wethouder G. Post jr. eindigt met 

gebed.  

 

9 

 

Volgende B&W-vergadering 

Maandag 16 mei 2022. 

 

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 16 mei 2022 

C.H. van den Bos,       C.J.M. Swart, 

voorzitter       gemeentesecretaris 


