
Besluitenlijst college van burgemeester en wethouders 5 april 2022

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

Agenda

2. Vaststellen besluitenlijst 29 maart 2022
• Conform vastgesteld

3. ATITR, 29maart22, verstrekken leefgeld aam Oekraïense vluchtelingen ; conceptbesluit:
1. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van een centrale regeling, zo mogelijk met ingang van

week 13 leef- en kleedgeld te verstrekken aan Oekraïense vluchtelingen conform de richtlijnen
van de kamerbrief dcl. 21 maart 2022 en de eventuele daaropvolgende richtlijnen van de
Rijksoverheid

2. Het leef- en kleedgeld waar nodig contant te verstrekken
3. De kosten voor het leef- en kleedgeld te dekken middels de later te ontvangen compensatie

vanuit het Rijk
4. De Dienst Noardwest-Fryslan te delegeren de uitvoering van deze taak ter hand te nemen zodra

het girale betalingsverkeer tot stand is gekomen.
Besluit:
• conform vastgesteld

Samenvatting
De rijksoverheid werkt aan een regeling voor leefgeld voor Oekraïense vluchtelingen. De verwachting
is dat deze pas over vier weken in werking kan treden. Vooruitlopend op de regeling besluit de
gemeente kleed- en leefgeld te verstrekken aan Oekraïense vluchtelingen. Dit geld wordt contant
uitbetaald aan de vluchtelingen, omdat ze nog geen Nederlandse bankrekening hebben.

4. PvdW, 30maart22, mandaat proces verbaal oplevering; conceptbesluit:
1. De gemeentelijk projectleider Boswijk te mandateren de opleverdocumenten van Boswijk te

ondertekenen
Besluit:
• conform vastgesteld

Samenvatting
Op 13 april vindt de eindoplevering van Boswijk plaats. De eindoplevering omvat alle woningen, het
welzijnsgebouw en de terreininrichting. De opleverdocumenten moeten worden ondertekend door
een persoon die daartoe gemachtigd is.

5. PK/LvR, 24maart22, sportveld; conceptbesluit:
1. In te stemmen met de gebruikersovereenkomst (bijlagel)
2. Hiervoor structureel € 9000,- per jaar beschikbaar voor te stellen
3. Dit op te nemen in de begroting 2023 ten laste van het begrotingsresultaat
4. De reeds gemaakte kosten over 2021 en 2022 te dekken uit het restantbudget buurtsportcoach
Besluit:
• conform vastgesteld

Samenvatting
Het sportveld bij Flidunen verkeerde in de eerste helft van 2021 in een slechte staat. Om dit in de
toekomst te voorkomen en het veld gedurende het hele seizoen toegankelijk te houden is er een
gebruiksovereenkomst (bijlage 1) opgesteld, welke door alle betrokken partijen ondertekend dient te
worden. In deze overeenkomst staat onder andere beschreven welke tegenprestatie iedere partij
moet leveren om de kwaliteit van het veld te waarborgen. De gemeente zal een bedrag van € 9000,-
per jaar beschikbaar voor het noodzakelijk onderhoud aan het veld.



c)

6. LvR, 24maart22, subsidie waterroute; conceptbesluit:
1. In te stemmen met een eenmalige subsidie ten behoeve van de aanleg van de waterroute
2. De raad te vragen hiervoor€ 10.000,- euro beschikbaar te stellen middels bijgevoegd

raadsvoorstel
3. Dit te dekken uit EP000 125 (cofinanciering) streekagenda
Besluit:

conform vastgesteld

Samenvatting
De Waterroute Vlieland is een Vlielands project om mensen te bewegen anders te kijken, denken en
doen als het gaat om water in hun leven. Een herwaardering van water dus, door middel van leren,
spelen en beleven. De Waterroute is een wandel-, fiets- en buitensportroute langs acht bijzondere
waterlocaties op het eiland. De gebruikers worden door een unieke combinatie van educatie, sport en
recreatie uitgedaagd om water en de natuur op een nieuwe manier te beleven en hun bewustzijn
rond water te vergroten. Elke locatie vertelt één onderdeel van het waterkringloopverhaal. Om dit te
realiseren zijn er verschillende fondsen en instellingen gevraagd om een financiële bijdrage. Ook de
opbrengst van de veilig van de paddenstoelen wordt gebruikt voor de realisatie van dit project.
Middels dit voorstel wordt ook aan de gemeente een financiële bijdrage gevraagd.

7. JK, 23maart22, waterroute; conceptbesluit:
1. In te stemmen met het bouwplan
2. In te stemmen met de strijdigheid met de bestemmingsplannen
3. In te stemmen met toepassing geven aan de procedure van artikel 4, lid 3 en 9, bijlage 2 Bor
4. In te stemmen met het verlenen van de omgevingsvergunning
Besluit:
• conform vastgesteld

Samenvatting
De Waterroute Vlieland is een interactieve sport-, fiets- en wandelroute langs 8 locaties op het eiland.
Hier staan installaties die een stukje van de waterkringloop vertellen. De installaties zijn vrij
toegankelijk en bestaan uit een spelend onderdeel en een informatieonderdeel. De installaties zijn
alle aan te merken als vergunning plichtige bouwwerken. De bouwwerken zijn beperkt qua omvang,
maar functioneel in de meeste gevallen in strijd met de bestemmingen van de gronden. Het college
staat positief tegenover de realisatie van de waterroute en heeft besloten hiervoor af te wijken van de
bestemmingsplannen. Tegen de verleende omgevingsvergunning kan bezwaar worden gemaakt.

8. MK, 29maart22, Wob-verzoek WOZ; conceptbesluit:
1. Het Wob-verzoek toe te wijzen
Besluit:
• conform vastgesteld

Samenvatting
Op 21 februari ontving de gemeente een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid bestuur
(wob-verzoek). Verzoeker vraagt ons om informatie en om enkele overzichten van gegeven. Wij zien
geen bezwaar tegen het, geanonimiseerd, verzenden van de stukken.

9. LvR, 22maart22, krediet vernieuwen vuilpers gemeentewerken; conceptbesluit:
1. In te stemmen met het vervangen van de stationaire vuilpers op het terrein van de

gemeentewerken
2. Hiervoor aan de raad te vragen een krediet beschikbaar te stellen van € 165.000,- euro
3. Dit zover mogelijk te dekken uit de stelpost kapitaallasten tractiemiddelen.
Besluit:
• conform vastgesteld

Samenvatting



De stationaire vuilpers op de gemeentewerken is aan het einde van zijn economische en technische
levensduur. De algehele technische staat is matig tot slecht. Ook de kooi, tegen het verwaaien van
afval, is er slecht aan toe. Delen zijn doorgeroest en dit zorgt voor een gevaarlijke situatie. De
onderhoudskosten van de pers zelf lopen ook steeds meer op. De huidige en toekomstige wijze van
afvalinzameling vraagt om een vervang van de vuilpers. Bij zowel de huidige manier van inzamelen,
ondergronds inzamelen of een combinatie van beide inzamelmanieren is de stationaire pers namelijk
een belangrijk onderdeel van de inzamelmethodiek.

10. StV, 28maart22, begroting St. 00V 2022-2025; conceptbesluit:
1. Kennis te nemen van de begroting 2022-2025 van de Stichting Openbaar Onderwijs Vlieland
2. De begroting 2022-2025 ter instemming voor te leggen aan de gemeenteraad in de

raadsvergadering van 25 april 2022
Besluit:
• conform vastgesteld

Samenvatting
Het college neemt kennis van de begroting 2022-2025 van de Stichting Openbaar Onderwijs Vlieland
(St. 00V) en legt deze ter instemming voor aan de gemeenteraad, zoals is omschreven in de
statuten van de St. 00V.

11. JK, 28maart22, tijdelijke plaatsen van twee keten Havenweg 8; conceptbesluit:
1. In te stemmen met de aanvraag omgevingsvergunning
2. In te stemmen met de strijdigheid met het bestemmingsplan
3. In te stemmen met het tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan op grond van artikel 4, lid 11,

bijlage 2 Bor
4. In te stemmen met het verlenen van de omgevingsvergunning
Besluit:
• conform vastgesteld

Samenvatting
Vanwege interne verbouwing van de terminal van Doeksen moet de kaartverkoop en kantineopslag
ca. drie maanden buiten het gebouw in twee keten worden ondergebracht. De beide keten worden
aan de voorzijde van het gebouw geplaatst. Het college heeft besloten mee te werken aan de
tijdelijke plaatsing van de keten. Tegen de verleende omgevingsvergunning kan bezwaar worden
gemaakt.

12. JK, 28maart22, aanvraag park, speelveld en ontmoetingsplek Westersche Veld; conceptbesluit:
1. In te stemmen met de aanvraag omgevingsvergunning
2. In te stemmen met de strijdigheid van het bestemmingsplan
3. In te stemmen met toepassing van cle afwijkingsbevoegdheid van artikel 4, lid 3 en 8, bijlage 2

Bor
4. In te stemmen met het verlenen van de omgevingsvergunning
Besluit:

.conform vastgesteld

Samenvatting
Er is een aanvraag ingediend voor de aanleg van een gemeenschapspark op het Westersche Veld.
Vanuit de bewoners is een plan ontwikkeld om het huidige groen om te vormen tot een parkachtig
perceel met speelwerktuigen, ontmoetingsplekken, groen en water. Het realiseren van een speeltuin
en de daarbij behorende bouwwerken is in strijd met het bestemmingsplan. Het college heeft
besloten om mee te werken aan de realisatie van dit plan en daarvoor af te wijken van het
bestemmingsplan. Daarvoor is gebruik gemaakt van de bevoegdheid geboden in artikel 4, lid 3 en 8,
bijlage 2 Bor. Tegen de verleende afwijking en omgevingsvergunning kan bezwaar worden gemaakt.

13. Map “ter kennisname”

14. Map “ter bespreking”



15. Map uitnodigingen”

16. Overzicht afhandeling overige agendapunten collegevergaderingen

17. Overzicht afhandeling moties, toezeggingen en vragen gemeenteraad

18. ‘Keekopdeweek”

Vastgesteld op 12 april 2022

M. Schrier
burgemeester

A. Idema
secretaris-directeur


