
 

Besluitenlijst Collegevergadering (web) 

Datum 08-03-2022 

Tijd 9:00 - 12:30 

Locatie DIGITAAL 

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 1 maart 2022 

De besluitenlijst wordt vastgesteld. 

 

3 

 

Akkoordstukken 

 

3.1 

 

Verkoop perceel bedrijfsgrond nabij Malzwin 3 (30847) 

1. In te stemmen met het voornemen om een perceel grond, gelegen nabij 

het Malzwin 3, zoals aangegeven op de bijgevoegde kaart te verkopen aan 

JB Afbouw. 

2. Het voornemen als bedoeld onder punt 1 middels bijgevoegde publicatie 

bekend te maken op de website van de gemeente en daarin een reactie 

termijn van 20 werkdagen op te nemen. 

3. Indien en voor zover er geen reactie komt van eventuele andere 

gegadigden in te stemmen met en over te gaan tot het sluiten van een 

verkoopovereenkomst met JB Afbouw. 

4. Wethouder P.N. Middelkoop te machtigen tot het tekenen van de met JB 

Afbouw te sluiten verkoopovereenkomst. 

4 

 

Bespreekstukken 

 

4.1 

 

Belichten monumenten (31350) 

1. De belichting van het Kerkje aan de Zee, Bethelkerk, Vissersmonument en 

het museum zo spoedig mogelijk vervangen.  

2. Nieuwe grondspots aanbrengen om bomen te verlichten in Wijk 2. 

3. Belichting van de monumenten onderbrengen in het beheerplan 

monumenten en kunstobjecten. 

 

 

 



 

4. In de eerste budgetrapportage 2022 aan de raad voorstellen om een 

budget beschikbaar te stellen van € 42.000,00 op 1.540.510-4.32.300 

(vervangen belichting monumenten) te dekken voor € 4.000,00 met de 

bijdrage van de Winkeliersvereniging Wijk 2, en voor € 38.000,00 uit de 

algemene middelen. Meerkosten dekken ten laste van  1e en 2e 

tussenrapportage. 

5. Nagaan of de kleur van de verplichting aan te passen is. 

6. De structurele lasten per jaar (in het kader van de beheersbaarheid) in 

beeld brengen. 

 

4.2 

 

Benoeming stembureauleden en indeling stembureaus 

1. De leden van de 14 stembureaus en de 4 gemeentelijke stembureaus 

worden benoemd overeenkomstig de bijgevoegde lijst. 

2.  Alle stembureauleden een e-learning aanbieden en daaraan de 

verplichting verbinden dat deze met goed gevolg afgerond moet zijn om 

als stembureaulid te kunnen optreden. Hier een vergoeding van € 25,00 

tegenover stellen. 

3.  De 11 niet-ingedeelde personen kunnen ingezet worden 

als stembureaulid als op een stembureau de reguliere bezetting niet 

gehaald wordt. 

4.  Alle bij de gemeente Urk werkzame ambtenaren voor 14, 15 en 16 maart 

2022 worden benoemd als reserve-stembureaulid. 

5.  Aan de stembureauleden een vergoeding toekennen van € 250,00 voor 

een voorzitter, € 200,00 voor een plaatsvervangend voorzitter of lid en  

€ 50,00 voor een teller. 

 

4.3 

 

Sportboulevard - Opkopen Staartweg 22A 

1. Overgaan tot strategische aankoop van Staartweg 22A. 

2. Staartweg 22A overdragen aan beheer. 

 

4.4 

 

Tweede tranche corona compensatie gelden culturele sector (30713) 

1. Op basis van de tweede tranche Rijksmiddelen coronacompensatie cultuur 

wordt de tijdelijke subsidieregeling covid-19 schade culturele sector Urk 

vastgesteld. 

2. Hiervoor een bedrag ter grootte van de Rijksbijdrage (€ 44.664,00) 

beschikbaar stellen ten behoeve van de subsidieregeling. 

3. Het bedrag van de Rijksbijdrage cultuur compensatie meenemen in het 

jaarrekeningverdelingsbesluit 2021 zodat het bedrag voor het jaar 2022 

ingezet kan worden. 

4. De gemeenteraad consulteren over het instellen van de Tijdelijke 

subsidieregeling covid-19 schade culturele sector Urk 2022. 



 

5. Bij niet volledige benutting van het budget het overschot van het budget 

toevoegen aan het cultuurbudget voor de ontwikkeling van andere 

culturele activiteiten. 

 

4.5 

 

Verzoek ontheffing anti-speculatiebeding (30925) 

1.  Aanvrager geen ontheffing te verlenen van het anti-speculatiebeding. 

2.  Indien de woning toch wordt verkocht, een boete opleggen van 100% van 

de grondprijs. 

3.  Aanvrager schriftelijk op de hoogte stellen van het collegebesluit. 

 

4.7 

 

Vlaggenprotocol (31292) 

1. Het landelijk vlaggenprotocol wordt van toepassing verklaard voor de 

gemeente Urk. 

2. Aanvullend op het landelijk vlaggenprotocol wordt vastgesteld dat bij een 

bezoek van een officiële vertegenwoordiger van een land de nationale vlag 

van dat land wordt uitgehangen bij het gemeentehuis vanaf een half uur 

voor aankomst van de vertegenwoordiger tot een half uur na vertrek. 

Verwacht wordt dat hiervoor de vlaggen door de vertegenwoordiger van 

het betreffende land wordt aangeleverd.  

3. Aanvullend op het landelijk besluit wordt vastgesteld dat de Urker vlag 

24/7 uitgehangen wordt bij het gemeentehuis. 

4. Naast het gestelde onder besluit 1,2 en 3 geen andere vlaggen bij het 

gemeentehuis uithangen. 

 

5 

 

Uitnodigingen 

 

6 

 

Informatieronde 

 

7 

 

Agenda's gemeenschappelijke regelingen 

 

8 

 

Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering. Wethouder F. Brouwer eindigt met gebed. 

 

9 

 

Volgende B&W-vergadering 

Dinsdag, 15 maart 2022. 

 

 

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 15 maart 2022 

 

 

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

voorzitter       gemeentesecretaris 


