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Besluitenlijst college van burgemeester en wethouders 29 maart 2022

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

Agenda

2. Vaststellen besluitenlijst 22 maart 2022
• Conform vastgesteld.

3. StV, 23maart22, verlenging JOGG; conceptbesluit:
1. Instemmen met de samenwerkingsovereenkomst JOGG Vlieland 2021-2024
2. De wethouder E. de Ruijter mandateren om de overeenkomst te ondertekenen
Besluit:
• Conform vastgesteld.

Samenvatting
De vier Friese Waddengemeenten Vlieland, Ameland, Schiermonnikoog en Terschelling hebben
gezond gewicht en gezonde leefstijl als speerpunt benoemd in hun nota Gezondheidsbeleid De
Friese Waddeneilanden 2018-2021’ en zullen dit ook in hun nota ‘Gezondheidsbeleid De Friese
Waddeneilanden 2022 - 2025’ doen.
Via de ondertekende samenwerkingsovereenkomst, onderschrijft de gemeente Vlieland dat zij zich
ook voor de komende drie jaar actief in zal zetten als JOGG-gemeente. Hiermee laat de gemeente
zien dat zij preventie van gezondheidsproblemen op lange termijn belangrijk vindt en stimuleert zij
jongeren (0 tot 19 jaar) en hun omgeving om gezond eten en bewegen voor jongeren gemakkelijk en
aantrekkelijk te maken.

4. SS/LHS, 24maart22, gunning bestek glasbewassing gebouwen gemeente; conceptbesluit:
1. Het werk te gunnen aan Helder Vlieland voor het genoemde bedrag
Besluit:
• Conform vastgesteld.

Samenvatting
Er dient een nieuw contract met een dienstverlener te worden afgesloten om de glasbewassing van
de gemeentelijke gebouwen voort te zetten. Hiervoor is een meervoudige onderhandse aanbesteding
uitgeschreven op basis van laagste prijs, waarvoor vier schoonmaakbedrijven zijn uitgenodigd. Twee
bedrijven hebben ingeschreven op het bestek, Helder Vlieland heeft de laagste prijs waardoor het
werk aan hen gegund wordt.

5. EvdK, 18maart22, klimaatfonds Vlieland! Terschelling; conceptbesluit:
1. In te stemmen met bijgevoegde overeenkomst aangaande de deelname van de gemeente

Vlieland aan een klimaatfonds tezamen met TSM (Rederij Doeksen) en de gemeente
Terschelling

2. In te stemmen met de uitvoering van het klimaatfonds zoals opgenomen in bijgaande
overeenkomst en het toetsingskader

3. In te stemmen om de C02-uitstoot van de overtochten van dienstreuzen cab het gemeentelijke
personeel te compenseren door een jaarlijkse bijdrage van € 500,- aan het Klimaatfonds

4. Weth. De Ruijter te mandateren de overeenkomst te ondertekenen.
Besluit:
• Conform vastgesteld. Beslispunt 4 toegevoegd.

Samenvatting
De rederij TSM (Rederij Doeksen) heeft een Klimaatfonds opgericht waaruit - in samenwerking met
de gemeente Terschelling en Vlieland - duurzame projecten op Vlieland en Terschelling kunnen
worden gefinancierd. Bewoners van Terschelling en Vlieland kunnen twee maal per jaar projecten
aandragen voor (mede)financiering uit het fonds. De projecten die uit het Klimaatfonds worden



gefinancierd leveren een duurzame bijdrage aan de vermindering van de 002-uitstoot op Vlieland en
Terschelling
Het Klimaatfonds wordt gevoed door vrijwillige bijdragen van passagiers van de veerdiensten tussen
Harlingen — Vlieland en Harlingen — Terschelling van de TSM. Zij kunnen per overtocht een vrijwillige
bijdrage geven ter compensatie van de 002-uitstoot. Daarnaast doen beide gemeenten en de rederij
elk jaar een bijdrage voor de dienstreizen van hun personeel.

6. HN, 15maart22, meerjaren onderhoudsplan rioleringen; conceptbesluit:
1. De meerjaren onderhoudspianning rioleringen 2023-2032 vast te stellen en ter vaststelling voor te

leggen aan de raad middels bijgevoegd raadsvoorstel
Besluit:
• Conform vastgesteld.

Samenvatting
Het college stelt jaarlijks een meerjaren onderhoudspianning rioleringen vast. De meerjarenplanning
wordt ook expliciet ter vaststelling aan de raad aangeboden.
In de meerjarenplanning wordt een vooruitblik gemaakt van de benodigde vervangingsinvesteringen
en onderhoudswerkzaamheden aan het rioolstelsel in de komende tien jaar.

7. Al, 15maart22, aankoop pand Dorpstraat 154; conceptbesluit:
1. In te stemmen met het raadsvoorstel inzake aankoop pand Dorpsstraat 154
Besluit:
• Conform vastgesteld.

Samenvatting
Het pand Dorpsstraat 154 is aan de gemeente te koop aangeboden. Omdat dit pand direct grenst
aan het perceel van de oude bibliotheek biedt dit een unieke gelegenheid om dit gebied op een
kwalitatief goede wijze opnieuw in te richten. Daarbij gaan de gedachten uit naar een nieuw
duurzaam gemeentehuis in combinatie met woningbouw of alleen woningbouw. In het geval van de
combinatie met een nieuw gemeentehuis komt de locatie van het huidige gemeentehuis Vrij voor
woningbouw. Om deze aankoop te kunnen doen wordt instemming van de gemeenteraad gevraagd.

8. EJV, 22maart22, verantwoordingsrapportage BAG, BGT en BRO 2021; conceptbesluit:
1. De verantwoordingsrapportage BAG, BGT en BRO 2021 vast te stellen
2. De vastgestelde rapportage BAG, BGT en BRO 2021 ter ken nisname aan te bieden aan de

gemeenteraad
3. De vastgestelde rapportage BAG, BGT en BRO 2021 ter kennisname aan te bieden aan het

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Besluit:
• Conform vastgegesteld.

Samenvatting
Iedere Nederlandse gemeente is vanaf 2018 verplicht om jaarlijks een zelfevaluatie te doen naar de
inrichting, de werking en de beveiliging van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), de
Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en de Basisregistratie Ondergrond (BRO). Op deze
manier controleert het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties of de gemeente haar
taken naar behoren uitvoert.

9. Al, 22maart22, vergoeding parkeerabonnement Harlingen; conceptbesluit:
1. Medewerkers die aan de wal wonen de kosten voor een parkeerabonnement in Harlingen te

vergoeden als volgt:
Medewerkers tot en met schaal 7:100%
Medewerkers vanaf schaal 8 en hoger: 50%
Dit geldt voor medewerkers die gemiddeld twee dagen of meer per week op Vlieland aanwezig
zijn

Besluit:
• Conform vastgesteld.



Samenvatting
Om het voor medewerkers die aan de vaste wal wonen aantrekkelijker te maken om voor de
gemeente Vlieland te werken en om voor hen de kosten beheersbaar te houden wordt vanaf 1 april
a.s. een tegemoetkoming geboden in de kosten van een parkeerabonnement in Harlingen.

10. EvdK, 24maart22, brief RES Fryslan, voorstel prioritering Nulelie; conceptbesluit:
1. Kennis te nemen van de brief Bestuurlijk Overleg Regionale Energie Strategie Fryslan van 17

maartjl. met voorstel voor prioritering aanpak energienetwerk Liander middels programma
NuLelie

Besluit:
• Conform vastgesteld. Brief kan ter info naar de gemeenteraad.

Samenvatting
Liander heeft de RES-regio Fryslân gevraagd om een advies over de prioritering van de 22 projecten.
Hiermee is Liander de eerste netbeheerder in Nederland die de overheid vraagt om mee te denken in
de uitvoering van projecten. Liander doet dit omdat bij het prioriteren van de 22 projecten
maatschappelijke belangen zijn gemoeid. Liander sorteert hierbij voor op veranderende regelgeving
waarbij beoogd wordt dat regionale overheden meer regie krijgen bij het programmeren en prioriteren
van energie-infrastructuur

11. PH, 25maart22, verhoging eenmalige energietoeslag; conceptbesluit:
1. De eenmalige energietoeslag van €200,- verhogen met €600 tot een bedrag van maximaal

€800,-
2. Er wordt geen vermogenstoets gehanteerd voor de energietoelage
3. De doelgroep voor de verhoging van de eenmalige energietoeslag blijft ongewijzigd
4. De beleidsregels eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Vlieland vaststellen
5. In de dekking van de kosten van de energietoeslag en de uitvoeringskosten wordt voorzien door

de nog te ontvangen middelen vanuit het Rijk.
Besluit:
• Conform vastgesteld.

Samenvatting
Het college van B&W heeft 1 maart 2022 besloten over te gaan tot een betaling voor een eenmalige
energietoeslag van €200 euro per huishouden voor mensen met een inkomen tot 130% van het
Wettelijk Minimum Loon (WML). Dit ter compensatie voor de hoge energielasten. Deze eenmalige
regeling wordt verhoogd naar €800 per huishouden.

12. Map ter kennisname’

13. Map ter bespreking’

14. Map uitnodigingen”

15. Overzicht afhandeling overige agendapunten collegevergaderingen

16. Overzicht afhandeling onderwerpen inloopspreekuren en verslagen

17. Overzicht afhandeling moties, toezeggingen en vragen gemeenteraad

18. “Keekopdeweek”

Vastgesteld op 5 april 2022 .
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M’. Schrië S. ter Veen
tiurgmeester Loco-secretaris


