
Besluitenlijst college van burgemeester en wethouders 1 maart 2022

Aanwezig: M. Schrier, burgemeester
D. Visser, wethouder
E. de Ruijter, wethouder
A. Idema, secretaris-directeur

Agenda

2. Vaststellen besluitenlijst 22 februari 2022:
• conform vastgesteld.

3. Al, 2 1feb22, inhuur privacy officer; conceptbesluit:
1. kennis te nemen van de evaluatie van de werkzaamheden van Privacyl
2. opdracht te verstrekken aan Privacyl voor de verdere implementatie van de Privacywetgeving

(AVG) en het verzorgen van een interne training, overeenkomstig de offerte van 15 februari 2022
3. af te wijzen van het inkoop- en aanbestedingsbeleid door niet meer offerte aan te vragen
Besluit:

• conform vastgesteld.

Samenvatting
Om de Privacywetgeving (AVG) goed in te voeren is een externe Privacy Officer ingehuurd via het
bureau Privacyl. Over de werkzaamheden is een evaluatieverslag opgesteld. Tevens is gekeken
welke werkzaamheden in dit verband nog verder opgepakt moeten worden. Hiervoor heeft Privacyl
een offerte ingediend. Omdat Privacyl reeds goed bekend is met de lokale situatie op Vlieland is niet
bij meer bedrijven offerte gevraagd voor de vervolgopdracht.

4. MZ, 2feb22, eenmalige energietoeslag voor minima; conceptbesluit:
1. De beleidsregels eenmalige energietoeslag gemeente Vlieland 2022 vast te stellen waardoor:

a.Éénmalig een bedrag van € 200,- per minimahuishouden in de gemeente beschikbaar wordt
gesteld;

b.Minimahuishoudens met een zelfstandige woonruimte in aanmerking komen voor de éénmalige
toeslag als zij met energielasten geconfronteerd worden en een gezinsinkomen hebben tot of
op 130% van de toepasselijke bijstandsnorm, waarbij het vermogen van de gezinsleden buiten
beschouwing gelaten wordt;

c.Het recht op de toeslag eenmalig wordt vastgesteld op de peildatum (= datum waarop de
toeslag is aangevraagd of datum waarop het recht is vastgesteld door de Dienst bij ambtshalve
toekenning);

d.Minimahuishoudens in de gelegenheid worden gesteld om een aanvraag in te dienen over de
periode 1januari 2022 tot en met 31 december 2022;

e.De toeslag ambtshalve wordt toegekend aan inwoners met een uitkering in het kader van de
Participatiewet, die tot de doelgroep behoren, en inwoners die collectief verzekerd zijn.

2. De geïndiceerde lasten van de energietoeslag, een bedrag van € 3.885,-, ten laste te brengen
van de verwachte middelen vanuit het Rijk.

Besluit:

conform vastgesteld. Toegevoegd besluit (B&W 8 maart 2022): De beleidsregels
eenmalige energietoeslag voor huishoudens met een laag inkomen wijzigen op artikel 4 lid 1 sub
a voor wat betreft de peilmaand van inkomen. Deze wijzigen van januari 2021 naar 2022.

Samenvatting
Het Rijk heeft extra middelen beschikbaar gesteld voor een regeling waarmee kwetsbare
huishoudens (deels) gecompenseerd worden in de hogere energielasten. De regeling wordt door
gemeenten uitgevoerd. Het Ministerie van SZW heeft in een brief aan de Tweede Kamer het belang
geuit van een generieke regeling, waarbij de eenmalige tegemoetkoming ambtshalve kan worden



gemeente

toegekend, om de regeling voor gemeenten zo uitvoerbaar mogelijk te houden. Voorgesteld wordt
dan ook om de regeling ‘energietoeslag’ een aanvulling te laten zijn op het bestaande minimabeleid
en daarmee een inkomensgrens te hanteren van 130% van de toepasselijke bijstandsnorm. Aan
rechthebbenden die in beeld zijn bij de gemeente wordt de toeslag ambtshalve toegekend en vindt
de uitbetaling plaats voor 1 april 2022. Overige minima kunnen de toeslag aanvragen via een
(digitaal) aanvraagformulier.
Op dit moment is de verdeling van middelen nog niet bekend. Het kan zijn dat de middelen niet
toereikend zijn voor de kosten van de regeling (de feitelijke uitbetaling van de toeslag en tijdelijk
inhuur van personeel).

5. LvR, 16feb22, beslislijst depotTromps Huys; conceptbesluit:
1. In te stemmen met de lijst van af te stoten spullen uit het depot op de gemeentewerf
2. Het Tromps Huys te informeren over dit besluit zodat het kan worden afgehandeld
Besluit:
• conform vastgesteld.

Samenvatting
Al enige tijd geleden heeft Museum Tromp’s Huys een inventarisatie gemaakt van alle stukken in het
depot, dat momenteel (tijdelijk) gevestigd is op de gemeentewerf. De lijst is zorgvuldig samengesteld.
Aan het college wordt gevraagd in te stemmen met deze lijst. Na instemming kan dan overgegaan
worden tot het daadwerkelijk afstoten van een aantal spullen. Dit laatste zal het museum doen
volgens de daarvoor geldende regels.

6. StVICH, 22feb22, toekenning voorlopige subsidie St. Flidunen 2022; conceptbesluit:
1. De begroting 2022 van de Stichting Flidunen goed te keuren
2. De subsidie 2022 overeenkomstig de gemeentebegroting 2022 voorlopig vast te stellen op

€ 387.500 ( € 180.600 structureel exploitatiesubsidie en €206.900 subsidie t.b.v. de huurkosten);
3. De subsidie voor 2022 in één keer (100%) als voorschot over te maken aan Stichting Flidunen
4. 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

5. In te stemmen met de toekenningsbrief aan Stichting Flidunen
Besluit:
• conform vastgesteld.

Samenvatting
Sportcentrum Flidunen wordt door gemeente Vlieland beschouwd als een essentiële voorziening
voor de inwoners en gasten van Vlieland. Het college verleent de structurele subsidie voor 2022. Dit
betreft de subsidies ten behoeve van de exploitatie en huurkosten.

7. EvdK, 15feb22, lening Duinwijck Warmte B.V.; conceptbesluit:
1. Ondertekenen van bijgaande leningsovereenkomst naar Duinwijck Warmte B.V. conform besluit

gemeenteraad 19 april 2021
Besluit:
• Aangehouden. College wil graag uitgezocht hebben wat de hogere energieprijzen voor gevolgen

heeft voor de te ontvangen subsidie en de daaraan gekoppelde terugbetaling van deze lening.

Samenvatting
Het project Duinwijck Gasvrij nadert de eindfase van de uitvoering. Inmiddels is de bouw van de
technische ruimte gereed, en ook de aanleg van het buffersysteem bijna gereed. In het project
Duinwijck Gasvrij is nog €150.000,- euro nodig om verplichtingen te betalen en om financiële armslag
te hebben bij tegenvallers. Er is een SDE+ subsidie aangevraagd en toegekend van ruim €151 .000,-
voor de komende 15 jaar. Middels deze lening wordt deze subsidie contant gemaakt. De raad heeft
op 19april 2021 ingestemd met deze leningsovereenkomst aan Duinwijck Warmte B.V.
Het verstrekken van een lening is een privaatrechtelijke rechtshandeling en is een bevoegdheid van
het college. Het college wil echter de gemeenteraad de mogelijkheid geven hierover wensen en
bedenkingen te uiten



gemeente

8. Vervallen (nummering klopte niet)

9. MK, 23feb22, drie keer beslissing op bezwaar afvalcontainers nabij Landal; conceptbesluit:
1. De gronden van bezwaar aangaande het besluit aijzen van een handhavingsverzoek van 19 juli

2021 ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten
2. De gronden van bezwaar aangaande het aanwijzingsbesluit afvalcontainers nabij Landal Vlieduyn

van 26 juli 2021 ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten
3. De gronden van bezwaar aangaande de omgevingsvergunning ten behoeve van een omheining

van 12 oktober 2021 ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten
4. Bezwaarden op informele gronden op verschillende wijzen tegemoet te komen
5. Het verzoek tot proceskostenvergoeding bij de bezwaren tegen het besluit van 19juli 2021 toe te

wijzen
6. De verzoeken tot proceskostenvergoeding bij de bezwaren tegen de besluiten van 26 juli en 12

oktober 2021 af te wijzen
Besluit:
• conform vastgesteld.

Samenvatting
Begin 2019 heeft de gemeente nabij Landal Vlieduyn een afvalinzamelpunt gerealiseerd met drie
ondergrondse containers en een bovengrondse inzameplek voor grof tuinafval. We meenden dat
zonder vergunning ter mogen doen, maar dat bleek niet juist. Er is bezwaar gemaakt op de genomen
besluiten. Op 19 januari 2022 heeft hierover een hoorzitting plaatsgevonden. De onafhankelijke
bezwarencommissie heeft het college geadviseerd om de bezwaren ongegrond te verklaren, maar bij
één bezwaar wel de proceskosten te vergoeden. Verder adviseerde de bezwarencommissie om te
kijken of wij de bezwaarmaker tegemoet kunnen komen. Het college volgt het advies van de
commissie.

10. Map ‘ter kennisname”

11. Map “ter bespreking”

12. Map ‘uitnodigingen”

13. Overzicht afhandeling overige agendapunten collegevergaderingen

14. Overzicht afhandeling moties, toezeggingen en vragen gemeenteraad

15. “Keekop de week”

Vastgesteld op 8 maart 2022

/
/

A. Idema
secretaris-directeur

M. Schrier
burgemeester


