
0
gemeente

Besluitenlijst college van burgemeester en wethouders 18januari 2022

Aanwezig: M. Schrier, burgemeester
D. Visser, wethouder
E. de Ruijter, wethouder
S. ter Veen, loco- secretaris

Agenda

2. Vaststellen besluitenlijst 11januari 2022
• Conform vastgesteld

3. StV, 5jan22, subsidie AMW; conceptbesluit:
1. In te stemmen met het subsidieverzoek a € 13.127,00 van “De Kaai” voor de inzet van algemeenmaatschappelijk werk op Vlieland
Besluit:
• conform advies

Samenvatting
Om te voorzien in een laagdrempelig aanbod voor hulp en ondersteuning aan de inwoners vanVlieland verstrekt het college subsidie aan “De Kaai” voor de inzet van algemeen maatschappelijkwerk.

4. StV, 5jan22, overeenkomst medipoint; conceptbesluit:
1. In te stemmen met de samenwerkingsovereenkomst tussen Medipoint en de gemeente Vlielandten behoeve van de uitleen van hulpmiddelen en deze te laten ondertekenen door degemeentesecretaris! locosecretaris.
Besluit:
• conform advies

Samenvatting
Al enige tijd verzorgt de gemeente Vlieland tijdelijk de uitleen van hulpmiddelen. Met hetondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst wordt dit alsnog geformaliseerd.

5. MK, 10jan22, Wob-verzoek; conceptbesluit:
1. Het Wob-verzoek af te wijzen
Besluit:
• conform advies

Samenvatting
Op 30 december 2021 ontving de gemeente een verzoek in het kader van de Wet openbaarheidbestuur (Wob-verzoek). De verzoeker vraagt ons om informatie en om enkele overzichten vangegevens. De Wob ziet enkel op reeds bestaande stukken. De Wob geeft aan dat de gemeente geennieuwe stukken hoeft op te stellen in het kader van een Wob-verzoek. Zodoende wijst het college hetWob-verzoek af.

6. CW, 10jan22, archiefinventaris 1947-1 995; conceptbesluit:
1. Vaststelling inventaris 1947-1 995
2. Vaststelling verklaring van overbrenging
Besluit:
• .confrom advies

Samenvatting
Het archief van de gemeente Vlieland heeft met behulp van het bedrijf DoxSupport een volledigeinventarisatie gemaakt van het gemeentearchief van 1947 tot 1995. De inventaris die daaruitvoortkomt maakt het mogelijk voor zowel de gemeente zelf als externe belangstellenden om stukkenop te zoeken in ons archief. De inventaris dient officieel te worden vastgesteld door het college met



daarbij tevens zogenaamde verklaring van overbrenging’ waardoor de stukken in het betreffende
archief openbaar zijn voor publiek.

7. JK, 11jan22, plaatsing kunstwerk Duinkersoord 48; conceptbesluit:
1. In te stemmen met de aanvraag omgevingsvergunning
2. In te stemmen met de strijdigheid met het bestemmingsplan
3. In te stemmen met de toepassing van de afwijkingsbevoegdheid van artikel 4, lid3, bijlage 2, Bor
4. In te stemmen met het verlenen van de omgevingsvergunning
Besluit:
• conform advies

Samenvatting
Op het perceel Duinkersoord 48 is een omgevingsvergunning aangevraagd voor de plaatsing van
een kunstwerk bij recreatiewoning. Het kunstwerk is in strijd met het bestemmingsplan. Het college
heeft ingestemd met een afwijking van het bestemmingsplan. Daarmee kan de omgevingsvergunning
worden verleend. Tegen de omgevingsvergunning kan bezwaar worden gemaakt.

8. Wmo, 12jan22, uitstroomconvenant Fryslan 2022; conceptbesluit:
1. Het uitstroomconvenant Fryslan 2022 vast te stellen
2. De gemeenteraad te informeren middels bijgevoegde raadsmemo
3. De wethouder E. de Ruijter te machtigen tot ondertekening van het uitstroomconvenant Fryslari

2022
Besluit:
• conform advies

Samenvatting
Het college van B&W stelt het uitstroomconvenant Fryslân 2022 vast. Het convenant bevat afspraken
over de uitstroom van mensen die verblijven in voorzieningen voor Beschermd Wonen of
Maatschappelijke Opvang. De afspraken vormen de basis voor voldoende passende ambulante
ondersteuning op het moment van uitstroom, toewijzing van woningen in het geval van bemiddeling
door een woningcorporatie en een zachte landing in de wijk. Het convenant wordt onderschreven
door alle Friese gemeenten, de woningbouwcoöperaties en betrokken zorgaanbieders.

9. Map “ter kennisname”

10. Map “ter bespreking”

11. Map “uitnodigingen”

12. Overzicht afhandeling overige agendapunten collegevergaderingen

13. Overzicht afhandeling moties, toezeggingen en vragen gemeenteraad

14. “Keekopdeweek”

Vastgesteld op 25 januari 2022
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M. Schrier
burgemeester

A. Idema
secretaris-directeur


