
gemeente

Besluitenlijst college van burgemeester en wethouders 22 maart 2022

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

Agenda

2. Vaststellen besluitenlijst 15 maart2022
• Conform vastgesteld.

3. StV, 15maart22, subsidie klimwand; conceptbesluit:
1. In te stemmen met het verlenen van een incidentele subsidie a € 6000,00 aan Stichting Flidunen

voor het realiseren van een klimwand
2. Het subsidiebedrag te bekostigen uit kostenplaats EP366/4483000 (3000,-) budget Lokaal

Sportakkoord en EP 125/4438000 (€3000,00) cofinanciering IMF aanvragen.
Besluit:
• Conform vastgesteld.

Samenvatting
Het college heeft ingestemd met de cofinanciering (a € 6000,00) om een klimwand te kunnen
bekostigen en te plaatsen in Sportcentrum Flidunen. Het idee komt vanuit het Lokaal Sportakkoord
en is in samenwerking met Flidunen verder uitgewerkt. Hiermee wordt het sport- en recreatieaanbod
aan inwoners, de school en gasten uitgebreid.

4. OS, 14maart22, regeling vergoeding beeldschermbril; conceptbesluit:
1. Besluit de regeling vergoeding beeldschermbril voor personeel vast te stellen
Besluit:
• Conform vastgesteld.

Samenvatting
Het college besluit de regeling Vergoeding beeldschermbril voor het personeel vast te stellen, zodat
hiervoor een vergoeding beschikbaar is.

5. EvdK, 15maart22, lening Duijwijck warmte B.V.; conceptbesluit:
1. Ondertekenen van bijgaande leningsovereenkomst naar Duinwijck Warmte B.V. conform besluit

gemeenteraad van 19april2021.
Besluit:
• Conform vastgesteld.

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 19 april 2021 ingestemd met deze leningsovereenkomst aan Duinwijck Warmte B.V.

6. MK, 17maart22, verkoop snippergroen; conceptbesluit:
1. Een deel van het perceel kadastraal bekend VLDO1 B0091 0 dat grenst aan het perceel kadastraal

bekend VLDO1AOO821, plaatselijk bekend Havenweg 24te Vlieland, ter grootte van circa 13.07
vierkante meter verkopen aan de eigenaren van de Havenweg 24.

2. De koopsom vast te stellen op € 1.401,63 exclusief overdrachtsbelasting en bijkomende kosten

Besluit:
• Conform vastgesteld. Weth. De Ruijter neemt niet deel aan de beraadslagingen en stemming.



Samenvatting
Conform de Beleidsnotitie snippergroen gemeente Vlieland 2016 verkoopt de gemeente 13.07
vierkante meter aan snippergroen grenzend aan de Havenweg 24.

7. MK, 22feb22, aanpassing huurovereenkomst Oost; conceptbesluit:
1. De huurovereenkomst met Oost op 3 punten aan te passen
Besluit:
• Conform vastgesteld.

Samenvatting
Op 7juni 2021 heeft het college besloten mee te werken aan enkele aanpassingen van de
huurovereenkomst. Het college besloot mee te werken aan het jaarrond laten staan van het
paviljoen, het verlengen van het contract en de mogelijkheid tot overname. Het deel jaarrond blijven
staan van het paviljoen moest vervolgens door de raad worden behandeld. De raad heeft op 21
oktober 2021 besloten mee te werken aan het jaarrond laten staan van het paviljoen. De reden dat
het college besloot mee te werken aan de aanpassingen is de coronacrisis. Door de coronacrisis is
het niet langer haalbaar om de financiering van Oost binnen de duur van het contract rond te krijgen.
Zodoende heeft het college besloten het contract eenmalig met vijf jaar te verlengen. Verder werkt
het college mee aan de mogelijkheid tot overname onder dezelfde rechten en plichten.

9. Map ter bespreking”

10. Map “uitnodigingen”

11. Overzicht afhandeling overige agendapunten collegevergaderingen

12. Overzicht afhandeling moties, toezeggingen en vragen gemeenteraad

13. “Keekopdeweek”

8. Map ‘ter kennisname”

Vastgesteld op 29 maart 2022


