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Besluitenhijst college van burgemeester en wethouders 8 maart 2022

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

Agenda

2. Vaststellen besluitenhijst 1 maart 2022
• Besluit: Bij agendapunt 4 wordt het volgende toegevoegd: 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.

• Voor het overige conform vastgesteld.

3. PK, lmaa22, Leefstijlinterventie; conceptbesluit:
1. In te stemmen met de uitgave van €22.771,15 ten behoeve van de leefstijlinterventie Rewire
2. Kennis te nemen van het projectplan (bijlage 1)
3. 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:

De inkomensnorm (130% bijstandsnorm) voor het toekennen van de bijdrage moet nog wel worden
vastgesteld. Kleine correctie op het bedrag, dit moet zijn: € 22.571,15 Het college wil graag een
evaluatie ontvangen omtrent de resultaten. Verder conform advies vastgesteld.

Samenvatting
De gemeente Vlieland moedigt vitaliteit en een gezonde leefstijl aan. Om meer inwoners vitaal te
krijgen en overgewicht op het eiland tegen te gaan is de gemeente samen met projectteam ‘Vhiefit’
aan de slag gegaan met de Ieefstijhinterventie ‘Rewire’. Dit is een programma van één jaar waarbij
deelnemers intensief worden begeleid en gemotiveerd. Het doel is hierbij om stapsgewijs, en goed
opgebouwd, een duurzame gedragsverandering te creëren; een gedragsverandering die een
gezonde leefstiji omarmt. De interventie richt zich zowel op de fysieke als mentale gezondheid van
mensen. De primaire doelgroep betreft mensen met een te hoog BMI en een (zeer) ongezonde
leefstiji; dit in het kader van preventie.

4. StV, 2maa22, regionale ondersteuningsplannen passend onderwijs; conceptbesluit:
1. Akkoord gaan met de ondersteuningsplannen 2022-2026 P0 Friesland en VO Fryslân-Noard.
2. Wethouder Tjeerdema van de gemeente Leeuwarden machtigen namens het college deel te

nemen aan de overlegcommissie voor op overeenstemming gericht overleg over de
ondersteuningsplannen.

3. Wethouder Tjeerdema van de gemeente Leeuwarden mandateren de ondersteuningsplannen te
ondertekenen.

Besluit:

• Conform vastgesteld. De machtiging is tekstueel enigszins aangepast.

Samenvatting
Sinds 1 augustus 2014 is Passend Onderwijs geïntegreerd in de Wet op het Primair Onderwijs en de
Wet op het Voortgezet Onderwijs. De afgelopen periode is voor elk samenwerkingsverband een
ondersteuningsplan ontwikkeld. Dit heeft in overleg plaatsgevonden en naast de ambtelijke
vertegenwoordigers van de gemeenten hebben ook de scholen hun inbreng kunnen geven. 0p 9
maart worden deze plannen ondertekend. het college heeft Wethouder Tjeerdema van de gemeente
Leeuwarden gemachtigd om dit voor de gemeente Vlieland te doen.

5. SS/LHS, 22feb22, glasbewassing gemeentelijke gebouwen; conceptbesluit:
1. De verschillende percelen aan te bieden in een bestek middels een meervoudig onderhandse

aanbesteding;
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2. Te kiezen voor gunning op basis van de laagste prijs zonder BKPV-subgunningscriteria;
3. De in dit advies genoemde bedrijven uit te nodigen om in te schrijven.
Besluit:
• Schoonmaak van zonnepanelen in juni/juli (na de dennenbloei). Verder conform vastgesteld.

Samenvatting
Het contract tussen de gemeente en de dienstverlener aangaande glasbewassing gemeentelijke
gebouwen is verlopen, waardoor behoefte ontstaat aan een nieuwe overeenkomst. In deze
aanbesteding is een verdeling in percelen gemaakt voor de buiten bewassing van de gebouwen.
Tevens valt hieronder de schoonmaak van zonnepanelen en — collectoren. Het is een Meervoudige
Onderhandse Aanbesteding waarbij de partijen op alle percelen dienen in te schrijven. De gemeente
wil door middel van deze aanbesteding een meerjarige overeenkomst afsluiten. De aanbesteding zal
worden gegund op basis van laagste prijs en geen BKPV (Beste Prijs Kwaliteits Verhouding),
vanwege de beperkte omvang van het totaal, waardoor significante verschillen zullen uitblijven.

6. JS, 3maa22, gemeenteraadsverkiezingen; conceptbesluit:
1. Sporthal Flidunen als stembureau aanwijzen voor de gemeenteraadsverkiezingen;
2. Voorgestelde stembureauleden benoemen;
3. Ambtenaren van de gemeente Vlieland benoemen als stembureaulid en teller;
4. Het gemeentehuis aanwijzen als gemeentelijk stembureau ten behoeve van het tellen van de

vervroegd uitgebrachte stemmen;
- Starten met het tellen op 16 maart om 14.00 uur van de vervroegd uitgebrachte stemmen van

14 maart 2022;
- Starten met het tellen op 16 maart om 15.00 uur van de vervroegd uitgebrachte stemmen van

15maart 2022;
Besluit:
• Conform vastgesteld.

Samenvatting
Op 16 maart 2022 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Hiervoor dient een stembureau en
haar stembureauleden aangewezen te worden. In het najaar is Sporthal Flidunen al vastgelegd als
stembureau, maar moet nog wel officieel worden aangewezen. Net als bij de vorige verkiezingen is
het stembureau drie dagen achter elkaar geopend. Hoewel de coronamaatregelen zijn versoepeld en
mondkapjes en 1,5 meter niet meer nodig zijn wordt het stembureau op dezelfde wijze ingericht als
de vorige keer. De vervroegd uitgebrachte stemmen op 14 en 15 maart mogen overdag op 16 maart
al geteld worden, de uitslag daarvan wordt pas om 21.00 uur kenbaar gemaakt.

7. Map ‘ter kennisname”
• Planning vaccinatiestrategie Waddeneilanden 2022

8. Map ter bespreking”
• Geen punten ingebracht

9. Map “uitnodigingen”
• Vooraankondiging ALV VNG 21jun22

10. Verslag en overzicht afhandeling overige agendapunten collegevergaderingen per 1 maart 2022

11. Overzicht afhandeling moties, toezeggingen en vragen gemeenteraad

12. “Keekopdeweek”
• Agenda AB de Waddeneilanden 10 maart 2022
• MS agenda AB VRF 10 maart 2022
• MS agenda PBOW 11 maart 2022
• DV agenda VFG BBO herverdeling gemeentefonds 4 maart 2022
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Vastgesteld op 15 maart 2022

M. Schrier
burgemeester

A. Idema
secretaris-directeur




