
besluitenlijst college van burgemeester en wethouders 10 mei 2022

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

1. Agenda

2. Vaststellen besluitenlijst 3 mei 2022
• Conform vastgesteld.

3. JK, 2mei22, ontwerpbestemmingsplan Herziening Buitengebied; conceptbesluit:
1. In te stemmen met de antwoordnota overleg en inspraak en deze als zodanig vast te stellen
2. In te stemmen met het opdracht geven aan Rho adviseurs om het ontwerpbestemmingsplan op te

stellen
3. In te stemmen met het vervolgens in procedure brengen van het ontwerpbestemmingsplan
Besluit:
• Conform vastgesteld.

Samenvatting
Het voorontwerpbestemmingsplan Herziening Buitengebied is in de inspraak en het wettelijk
vooroverleg gebracht. Vanaf 14 februari 2022 zijn ingezetenen, belanghebbenden en
vooroverlegpartners in de gelegenheid gesteld gedurende 6 weken op het plan te reageren. Dit heeft
1 inspraak- en 3 vooroverlegreacties opgeleverd. Alle reacties zijn beoordeeld en in een
antwoordnota beschreven. Het college heeft met deze nota ingestemd. Het voorontwerp wordt
daarop aangepast tot een ontwerpbestemmingsplan. Het ontwerpbestemmingsplan gaat vervolgens
opnieuw zes weken ter inzage.

4. StV, 3mei22, subsidie voorstelling dementie; conceptbesluit:
1. In te stemmen met een maximale subsidieverstrekking van € 1000,00 aan de Protestantse

Gemeente Vlieland ten behoeve van de voorstelling “Helderman”.
2. Dit bekostigen uit stelpost EP1O3/4438000, diverse subsidies cultuur en welzijn
Besluit:
• Conform vastgesteld.

Samenvatting
De Protestantse Gemeente Vlieland heeft de gemeente Vlieland gevraagd naar een bijdrage voor de
voorstelling “Helderman”. Een voorstelling over dementie.
“Een musicus heeft dementie en laat zien wat in hem omgaat. De voorstelling geeft diepe inzichten in
de gevoels-en belevingswereld van een man met dementie, het proces laat een mens zien in al zijn
kunnen, niet meer kunnen, onmacht en vragen: Wanneer is mijn leven met deze ziekte niet meer
leefbaar?”

5. Map ‘ter kennisname”

6. Map “ter bespreking”

7. Map “uitnodigingen”

8. Overzicht afhandeling overige agendapunten collegevergaderingen

9. Overzicht afhandeling moties, toezeggingen en vragen gemeenteraad

10. “Keekopdeweek”



Çr Ycc

Vastgesteld op 17 mei 2022


