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Besluitenhijst college van burgemeester en wethouders 3 mei 2022

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

Agenda

2. Vaststellen besluitenlijst 25 april 2022
• De besluitenlijst wordt gewijzigd vastgesteld. De wijziging betreft agendapunt 7 inzake regels zelf

aangebrachte voorzieningen. In de bijlage dient het kruisje bij verharding tuin geplaatst te worden
bij “toestemming nodig”.

3. EJV, 2 1april22, ontwerpbegroting 2023 Hus & Hiem; conceptbesluit:
1. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2023 van Hûs & Hiem
2. Gemeenteraad voor te stellen geen zienswijzen in te dienen
3. Voorlopige jaarverslag 2021 en conceptjaarrekening 2021 ter kennisgeving aan te bieden aan de

raad
Besluit:
• Conform vastgesteld.

Samenvatting
De ontwerpbegroting 2023, het voorlopig jaarverslag 2021 en de conceptjaarrekening 2021 van de
adviescommissie Hûs en Hiem worden voorgelegd aan de gemeenteraad van de gemeente Vlieland
ter goedkeuring. De stukken zijn opgesteld vanuit het scenario van voortzetting van de huidige
adviespraktijk.

4. Al, 16april22, aankoop pand dorpsstraat 154; conceptbesluit:
1. Besluit het pand Dorpsstraat 154 niet aan te kopen en de makelaar hierover te berichten
Besluit:
• Conform vastgesteld. Wel zal worden getracht een optie te krijgen zodat onderzocht kan worden of

het in mei weer op de agenda van de raad kan komen.

Samenvatting
Het pand Dorpsstraat 154 is aan de gemeente te koop aangeboden. Omdat dit pand direct grenst
aan het perceel van de oude bibliotheek leek dit een unieke gelegenheid om dit gebied op een
kwalitatief goede wijze opnieuw in te richten. Het college heeft daarom, na onderhandelingen, een
voorlopig koopcontract getekend, met de ontbindende voorwaarde dat de gemeenteraad met de
aankoop moet instemmen. De gemeenteraad heeft besloten dit onderwerp van de agenda te halen,
waardoor er niet binnen de afgesproken termijn een positief besluit van de gemeenteraad is. Het
college kan daarom niet overgaan tot definitieve aankoop van dit pand.

5. Al, 26april22, collegeverklaring informatiebeveiliging Suwinet en DigiD; conceptbesluit:
1. Bijgaande collegeverklaring afgeven t.a.v. de eisen op gebied van de informatiebeveiliging DigiD/

Suwinet
Besluit:
• Conform vastgesteld.

Samenvatting
Op gebied van informatiebeveiliging moet de gemeente voldoen aan tal van eisen zoals genoemd in
de Baseline Informatieveiligheid Overheid (BIO). De BIO stelt o.a. eisen aan het beheer van diverse
basisregistraties. Ook in de processen rondom de uitgifte paspoorten, DIGID en Suwinet
(raadpleegbron voor clientinformatie sociaal domein) worden eisen gesteld aan de
informatieveiligheid. Deze eisen worden in kaart gebracht door middel van ENSIA-audits en
vervolgens worden deze audits gecheckt door een zelfstandig IT-auditor.
In dit voorstel legt het college voor de informatiebeveiliging verklaring af voor het gebruik van DigiD
en Suwinet binnen de organisatie.
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6. Al, 21april22, begroting 2023 en jaarrekening 2021 GR de Waddeneilanden; conceptbesluit:
1. Kennis te nemen van de concept begroting 2023 met daarin opgenomen de meerjarenraming

2023-2026 van de gemeenschappelijke regeling De Waddeneilanden.
2. Dit ter kennisneming aan te bieden aan de gemeenteraad met het voorstel geen zienswijze in te

dienen
3. Kennis te nemen van de Jaarrekening 2021 van de GR de Waddeneilanden en deze ter

kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad
Besluit:
• Conform vastgesteld.

Samenvatting
Het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling De Waddeneilanden legt de concept-
begroting voor 2023 met daarin opgenomen de meerjarenraming 2023 — 2026 voor aan de
afzonderlijke raden voor zienswijzen.
Het college stelt de gemeenteraad voor om hiervan kennis te nemen en geen zienswijze in te dienen.

7. MK, 21april22, laatste stappen Wet elektronisch publiceren; conceptbesluit:
1. De offerte van daadkracht om lokaleregelingen.nl up to date te maken en het personeel op te

leiden om de database up to date te houden
2. Af te zien van het opvragen van meerdere offertes
Besluit:
• Conform vastgesteld.

Samenvatting
In het kader van de Wet elektronisch publiceren moeten alle gemeente per 1 juli 2022 de bestaande
wet en regelgeving en de geldende beleidsregels online publiceren via de applicatie DROP. Deze
applicatie zorgt ervoor dat de geldende regels terug te vinden zijn op lokaleregelgeving.nl. Omdat de
gemeente onvoldoende kennis en capaciteit heeft om de geldende regels voor 1 juli 2022
gepubliceerd te hebben, begeleid het bureau Daadkracht de gemeente hierbij.

8. PvdW, 26april22, ontwerpbegroting FUMO 2023; conceptbesluit:
1. De ontwerpbegroting 2023 FUMO ter kennisgeving naar de raad te sturen
2. Aan de raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen bij de ontwerpbegroting 2023 FUMO
Besluit:
• Conform vastgesteld.

Samenvatting
Op grond van artikel 28 van de Gemeenschappelijke regeling FUMO worden de gemeenteraden van
de deelnemende gemeenten, Provinciale Staten van Fryslân en het algemeen bestuur van het
Wetterskip Fryslân in de gelegenheid gesteld zienswijzen over de ontwerpbegroting FUMO 2023
naar voren te brengen.

9. LHS, 28april22, meerjaren onderhoud planning gebouwen; conceptbesluit:
1. Akkoord te gaan met het voorgestelde MJOP voor de gemeentelijke gebouwen als onderlegger

voor de begroting 2023
Besluit:
• Er dient een infiatiecorrectie op toegepast te worden. Verder conform vastgesteld.

Samenvatting
Jaarlijkse worden de gemeentelijk gebouwen geïnspecteerd en een inschatting gemaakt van het uit
te voeren onderhoud. Op basis daarvan wordt nog niet noodzakelijk onderhoud uitgesteld.
Mocht onderhoud eerder moeten worden uitgevoerd, dan worden gegevens eveneens verwerkt in
Meer Jaren Onderhouds Plan (MJOP). Het voorliggende plan is voor de periode 2023-2026.
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10. StV, 27april22, nota gezondheidsbeleid Wadden 2022-2025; conceptbesluit:
1. Akkoord gaan met de nota ‘Gezondheidsbeleid Friese Waddeneilanden 2022-2025’
2. De nota ‘Gezond heidsbeleid Friese Waddeneilanden 2022-2025’ ter vaststelling aanbieden aan

de gemeenteraad in de vergadering van 23 mei 2022
Besluit:
• Conform vastgesteld.

Samenvatting
Het college stemt in met de nota “gezondheidsbeleid Friese Waddeneilanden 2022-2025” en legt dit
voor aan de raad in de vergadering van 23 mei 2022.
In de nota staan 4 speerpunten omschreven:
1 .Gezond gewicht en gezonde leefstijl
2.Preventie en matiging van middelengebruik
3.Ouderenzorg
4.Mentale gezondheid
Daarnaast is in de bijlagen de evaluatie van de vorige nota en het Preventie- en Handhavingsplan
Drank en Horecawet toegevoegd.
De gezamenlijke speerpunten zijn uitgangspunt voor de lokale uitvoeringsplannen
Gezondheidsbeleid per eiland. Na vaststelling van de nota door de raad werkt iedere Friese
Waddengemeente de doelen, acties, verantwoordelijken en de planning uit in een eigen, lokaal
uitvoeringsplan voor de komende 4 jaar.

11. SS, 22april22, meerjaren onderhoudsplan Openbare Verlichting; conceptbesluit:
1. De meerjarenraming voor de vervangingsinvesteringen en onderhoudsplanning openbare

verlichting 2023-2032 vast te stellen en ter vaststelling voor te leggen aan de raad.
2. De raming mee te nemen bij het opstellen van de begroting 2023
Besluit:
• Conform vastgesteld.

Samenvatting
Het college stelt de meerjaren onderhoudspianning openbare verlichting vast. Deze
meerjarenplanning wordt ook expliciet ter vaststelling aan de raad aangeboden.
In de meerjarenplanning wordt een vooruitblik gemaakt van de benodigde vervangingsinvesteringen
en onder-houdswerkzaamheden aan de openbare verlichting (lichtmasten en armaturen) in de
komende tien jaar.

12. LHS, 28april22, meerjaren onderhoudsplan wegen; conceptbesluit:
1. Het meerjaren onderhoudsplan wegen vast te stellen
2. Vervangingsinvesteringen te activeren
Besluit:
• Het MJOP wegen ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad. Conform vastgesteld.

Samenvatting
In dit meerjarenonderhoudsplan wegen wordt een inschatting gemaakt van de te verwachten kosten
voor de periode van 2023 tot 2026. Hierin vallen de onderhoudskosten en (vervangings
)investeringen, maar ook de kosten van de openbare verlichting, straatmeubilair gladheidsbestrijding
en degelijke. Uiteindelijk geeft het een te verwachten beeld van de bestemmingsreserve wegen voor
eentermijntot2026.

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 10 mei 2022

,secris-directeur


