
Besluitenlijst college van burgemeester en wethouders 17 mei 2022

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

Afwezig m.k.: D. Visser, wethouder

1. Agenda

2. Vaststellen besluitenlijst 10 mei 2022
• Conform vastgesteld.

3. JK, 9mei22, ontwerpbestemmingsplan laatste fase boshuisjes; conceptbesluit:
1. In te stemmen met de antwoordnota overleg en inspraak en deze zodanig vast te stellen
2. In te stemmen met het vervolgens in procedure brengen van het ontwerpbestemmingsplan
Besluit:
• Conform vastgesteld.

Samenvatting
Het voorontwerpbestemmingsplan Oost-Vlieland — Oostelijke eilandlodges camping Stortemelk is in
de inspraak en het wettelijk vooroverleg gebracht. Vanaf 7 maart 2022 zijn inwoners,
belanghebbenden en vooroverlegpartners in de gelegenheid gesteld gedurende 6 weken op het plan
te reageren. Dit heeft 2 vooroverlegreacties opgeleverd. Beide 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. LvR, 9mei22, schriftelijke vragen ABV; conceptbesluit:
1. In te stemmen met de reactie op de schriftelijke vragen
2. De opgestelde antwoordbrief te verzenden naar de indieners van de vragen
Besluit:
• Conform vastgesteld.

Samenvatting
De fractie van het Algemeen Belang Vlieland (ABV) heeft schriftelijke vragen gesteld betreffende de
toewijzing van Boswijk. Het college heeft deze vragen beantwoord en zal de fractie in een brief van
een schriftelijke reactie voorzien.

5. PH/IH, 12mei22, Begroting 2023 Dienst Sociale Zaken en werkgelegenheid; conceptbesluit:
1. Kennis te nemen van de concept begroting 2023 van de Dienst Sociale zaken en

Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
2. De raad voor te stellen geen zienswijze kenbaar te maken over de concept begroting 2023 van

de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
3. De financiële gevolgen te verwerken in de kadernota 2023-2026
Besluit:
• Eén zin uit het raadsvoorstel gehaald omdat dit voor Vlieland niet van toepassing is. Verder

conform vastgesteld.

Samenvatting
De concept-begroting 2023 van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân ligt
voor zienswijze voor. De begroting laat een uitzetting zien van afgerond € 48.000. Vlieland zal deze
stijging op moeten vangen ten laste van het geraamde resultaat. De cijfers worden in de Kadernota
opgenomen.
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6. JK, 10mei22, Plaatsing kunstwerk 100 jaar Duinkersoord; conceptbesluit:
1. In te stemmen met de aanvraag omgevingsvergunning
2. In te stemmen met de strijdigheid met het bestemmingsplan
3. In te stemmen met de toepassing van de afwijkingsbevoegdheid van artikel 4, lid 3, bijlage 2, Bor
4. In te temmen met het verlenen van de omgevingsvergunning.
Besluit:
• Conform vastgesteld. Tekst omgevingsvergunning enigszins aangepast.

Samenvatting
Op het perceel Duinkersoord B566 is een omgevingsvergunning aangevraagd voor de plaatsing van
een kunstwerk ten behoeve van het 100 jarig bestaan van Duinkersoord. Het kunstwerk is in strijd
met het bestemmingsplan. Het college heeft ingestemd met een afwijking van het bestemmingsplan.
Daarmee kan de omgevingsvergunning worden verleend. Tegen de omgevingsvergunning kan
bezwaar worden gemaakt.

7. LvR, 9mei22, Subsidie Kunstwerk 100-jaar Duinkersoord; conceptbesluit:
1. In te stemmen met een eenmalige bijdrage van €1000,00 aan de Vereniging Huiseigenaren

Noordzeeduinen Vlieland (feestcommissie 100 jaar Duinkersoord) voor het kunstwerk ter ere van
de heer Duinker, de initiator van het toerisme op Vlieland.

2. Dit te dekken uit het budget voor incidentele en kleine subsidies voor bevordering kunst- en
cultuurparticipatie EP0001O3-4438000.

3. Op basis van artikel 21 (hardheidsclausule) van de subsidieverordening de stichting te ontslaan
van de verplichtingen in de bepalingen 5.2, 6.1.C, 8, 9, 12,14, 15, 16 en 17 van de Algemene
Subsidie verordening Vlieland 2007.

4. In te stemmen met de toekenningsbrief aan de vereniging.
Besluit:
• Conform vastgesteld.

Samenvatting
Op 2 juni 2022 bestaat het zomerhuizengebied Duinkersoord precies 100 jaar. Op die dag bieden de
duinhuiseigenaren een groot feest aan, aan alle Vlielanders/eilanders en alle duinhuiseigenaren.
Duinker was dé initiator van het toerisme op Vlieland. Graag wil de organisatie daarom een, door een
Vlielander kunstenaar gemaakt kunstwerk, op Duinkersoord plaatsen uit dankbaarheid aan Duinker.
Dit kunstwerk wordt op 2 juni a.s. onthult. De commissie vraagt een bijdrage van de gemeente voor
de kosten van het kunstwerk.

8. PvdW, 4mei22, Subsidie Vrienden van Boswijk; conceptbesluit:
1. In te stemmen met het subsidieverzoek van €40.265,00 van “Stichting Vrienden van Boswijk”

voor de inrichting van het nieuwe Welzijnsgebouw in de Boswijk.
2. Op basis van artikel 21 (hardheidsclausule) van de subsidieverordening de stichting te ontslaan

van de verplichtingen in de bepalingen 5.2, 6.1.c, 12 en 13 van de Algemene Subsidie
verordening Vlieland 2007.

3. In te stemmen met ontheffing om deze subsidieaanvraag aan de raad voor te leggen.
4. In te stemmen met de toekenningsbrief aan de stichting.
Besluit:
• Conform vastgesteld.

Samenvatting
De realisering van het Welzijnsgebouw in de Boswijk nadert zijn afronding. Met de oprichting van de
nieuwe stichting Vrienden van Boswijk is het mogelijk geworden om een aanvraag (en toekenning) bij
het IMF de doen. De stichting heeft donateurs gevonden en zet een crowdfunding op ten behoeve
van de Boswijk. Dit alles is echter niet voldoende om de kosten van de inrichting van het
welzijnsgebouw te dekken. De stichting vraagt daarom een eenmalige financiële bijdrage van de
gemeente.



9. Al, 11mei22, Schriftelijke vragen Lijst Fier; conceptbesluit:
1. In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van Lijst Fier inzake tijdlijn

raadsvoorstel aankoop Dorpsstraat 154, conform bijgaande concept brief inclusief bijlagen.
Besluit:
• Met enkele tekstuele aanpassingen conform vastgesteld.

Samenvatting
Lijst Fier heeft schriftelijke vragen gesteld over de tijdlijn totstandkoming raadsvoorstel met
betrekking tot de aankoop van Dorpsstraat 154. Het college stemt in met de beantwoording zoals
verwoord in de concept brief met bijlagen. Deze wordt toegezonden aan de fractie van Lijst Fier en
de overige raadslenden en is daarmee openbaar

10. Map “ter kennisname”

12. Map “uitnodigingen”

13. Overzicht afhandeling overige agendapunten collegevergaderingen

14. Overzicht afhandeling onderwerpen inloopspreekuren en verslagen

15. Overzicht afhandeling moties, toezeggingen en vragen gemeenteraad

16. “Keekopdeweek”

11. Map “ter bespreking”

Vastgesteld op 24 mei 2022


