
Conceptbesluitenhijst college van burgemeester en wethouders 1 februari 2022

Aanwezig: M. Schrier, burgemeester -

D. Visser, wethouder
E. de Ruijter, wethouder
A. Idema, secretaris-directeur

Agenda

2. Vaststellen besluitenlijst 25januari 2022
• Conform vastgesteld.

3. LH, 18jan22, hervormingsagenda grip op Wmo; conceptbesluit:
1. De hervormingsagenda Grip op Wmo 2022-2024 vast te stellen
2. De raad te informeren middels een raadsmemo en de hervormingsagenda Grip op Wmo 2022-

2024
3. De raad voor te stellen via een begrotingswijziging € 950,-- beschikbaar te stellen voor de inhuur

van een programmaleider en ten laste te brengen van de algemene reserve
Besluit:
• Conform vastgesteld.

Samenvatting
Het college staat voor de uitdaging om enerzijds passende zorg en ondersteuning te kunnen leveren
aan inwoners en anderzijds de financiën en uitvoering beheersbaar te houden. Om meer grip te
krijgen op de Wmo is de hervormingsagenda Grip op Wmo 2022-2024 opgesteld. Er wordt de
komende 3 jaar op projectmatige wijze gewerkt aan deze hervorming op een viertal gebieden, te
weten beleid, de toegang, ‘inkoop en bekostiging’ en monitoring.

4. JK, 17jan22, verzoek woonruimte in bijgebouw Dennenlaan 28; conceptbesluit:
1. In te stemmen met de strijdigheid met het bestemmingsplan
2. In te stemmen met het niet meewerken aan de verbouw van de schuur tot woonruimte
Besluit:
• Conform vastgesteld. Enkele tekstuele wijzigingen in de brief.

Samenvatting
De bewoner van Dennenlaan 28 heeft een principeverzoek ingediend om de vrijstaande schuur om
te mogen bouwen tot een kleine, zelfstandige woonruimte. Initiatiefnemer pleit ervoor dit ruimhartig
op Vlieland toe te staan om jongeren voor het eiland te behouden. Het college heeft besloten hieraan
geen medewerking te verlenen. Het concept van kleine woonruimtes zal wel worden onderzocht
binnen de op handen zijnde herziening van de Woonvisie en de gesprekken die daarover met de
gemeenteraad gaan plaatsvinden.

5. LvRICH, 19jan22, voorlopige subsidie 2022 Tromp’s Huys toekennen; conceptbesluit:
1. Stichting Museum Tromp’s Huys een voorlopige subsidie toe te kennen van € 132.500,- voor het

jaar 2022 en dit financieel te dekken uit de post EP0001 13-4438000
2. Voor zover niet is voldaan aan de bepalingen in de art. 2,4,5,6,8,12,13 van de algemene

subsidieverordening gemeente Vlieland 2007 hiervan op grond van art. 21 van de algemene
subsidieverordening gemeente Vlieland 2007 ontheffing te verlenen.

Besluit:
• Conform vastgesteld. Brief aangepast.

Samenvatting
Museum Tromp’s Huys maakt een belangrijk deel uit van het kunst- en cultuuraanbod op Vlieland.
Om het museum in stand te houden kent de gemeente jaarlijks een exploitatiesubsidie toe. Voor het
jaar 2022 wordt er een voorlopige subsidie toegekend van €132.500,-.



6. IHIPH, 13jan22, begroting na wijziging 2022 Dienst SoZaWe NWF; conceptbesluit:
1. De raad adviseren geen wensen of bedenkingen in te dienen op de begroting na wijziging 2022

van de Dienst
2. De financiële gevolgen voor 2022 van -\- €20.403 ten laste te brengen van het geraamde

begrotingsresultaat 2022
Besluit:

Eén zin toegevoegd aan het b. en w. en raadsvoorstel. Verder conform vastgesteld.

Samenvatting
Er zijn ontwikkelingen In het begrotingsjaar die aanpassing van de begroting van De Dienst
Noardwest Fryslân noodzakelijk maken. De raad krijgt voor vaststelling van de gewijzigde begroting
de mogelijkheid om haar wensen of bedenkingen hierover kenbaar te maken.

7. PH, 26jan22, beleid giften; conceptbesluit:
1. De beleidsregels giften vaststellen en daarmee

a. Giften tot een totaalbedrag van € 1.200,00 Vrij laten 12 maanden
b.De vrijlating is gekoppeld aan de uitkering
c.Een meldingsplicht op leggen voor giften

Besluit:
• Conform vastgesteld. College wil graag dat dit na één jaar geëvalueerd wordt.

Samenvatting
Naar aanleiding van de zogenaamde boodschappenaffaire wordt de beleidsregel vrijlating giften
Participatiewet herzien. Giften worden na datum publicatie tot een totaalbedrag van €1 .200,00 Vrij

gelaten mits aan de voorwaarden wordt voldaan.

8. StV, 27jan22, beantwoording vragen raad; conceptbesluit:
1. Instemmen met de schriftelijke reactie op de door een raadslis van GroenWit gestelde vraag over

de verordening Onderwijshuisvesting, d.d. 20 december 2021
2. De raad informeren overeenkomstig de afgesproken werkwijze via de griffier
Besluit:
• Conform vastgesteld, met enkele kleine tekstuele aanpassingen in de brief.

Samenvatting
In de raadsvergadering van 20 december heeft een raadslid van GroenWit een vraag gesteld over de
verordening onderwijshuisvesting. Deze zal door het college schriftelijk worden beantwoord. De
griffier zal de leden van de raad op de gebruikelijke wijze informeren over het antwoord van het
college.

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”



gemeente

Vastgesteld op 8 februari 2022

A. Idema
secretaris-directeur

M. Schrier
burgemeester


