
BesIuitenijst coIege van burgemeester en wethouders 24 mei 2022

Aanwezig: M. Schrier, burgemeester

D. Visser, wethouder

E. de Ruijter, wethouder

A. Idema, secretaris-directeur

Agenda

2. Vaststellen besluitenlijst 17 mei 2022

• Conform vastgesteld.

3. MK, 16mei22, beslissing op bezwaar afwijzen omgevingsvergunning; conceptbesluit:

1. Het bezwaar ongegrond te verklaren

2. De motivatie van het bestreden besluit aan te vullen

3. Een handhavingstraject starten

Besluit:
• Conform vastgesteld.

Samenvatting
Er is geconstateerd dat er op een adres, door het bouwen van een carport, te veel aan bebouwing

aanwezig is. Op de gemeente rust een handhavingsplicht. Van deze plicht kan de gemeente afwijken

wanneer het mogelijk is om de bestaande situatie te legaliseren. Om te kijken of legalisatie mogelijk

was heeft de eigenaar van het perceel een vergunning aangevraagd. Het bleek dat legalisatie niet

mogelijk was. De gemeente heeft de vergunning afgewezen. Tegen deze afwijzing is de eigenaar in

bezwaar gegaan. De onafhankelijke bezwarencommissie heeft advies uitgebracht over de zaak. Aan

de hand van dit advies heeft de gemeente besloten de weigering in stand te laten. Nu legalisatie niet

mogelijk is, moet de gemeente op basis van de handhavingsplicht handhavend optreden.

4. PJT, 9mei22, verzoek plaatsen terras Havenplein; conceptbesluit:

1. Ontheffing als bedoeld in art. 2:10 APV Vlieland verlenen voor plaatsen terras voor Havenweg 1

en 3

2. In afwachting van opstellen van nieuw beleid voor inrichting Dorpsstraat ontheffing verlenen tot 1

maart 2023 met mogelijkheid deze te verlengen.

3. Concept ontheffing voor terrassen Dorpsstraat zoals vastgesteld bij collegebesluit van 11juni

2019 aanpassen aan situatie Havenweg (voorwaarde 2,3 en 4)

4. In afwachting van nieuw beleid ontheffingsplicht voor Dorpsstraat (nog) niet toepassen

Besluit:

• In de brief vermelden, bij punt 2 dat hier ook de borden en andere reclame uitingen onder vallen.

Verder conform vastgesteld.

Samenvatting
Door de gebroeders Houter holding BV is een verzoek ingediend om voor de percelen Havenweg 1

en 3 (Zeezicht en Gestrand) en terras te mogen plaatsen. Hiervoor is op grond van artikel 2:10 van

de APV Vlieland een ontheffing nodig. Het college heeft besloten medewerking te verlenen aan het

afgeven van een ontheffing voor het plaatsen van een terras. Daarmee wordt de situatie zoals deze

tijdens de coronaperiode (2020 en 2021) werd gedoogd en onlangs moest worden teruggedraaid

geformaliseerd. De ontheffing geldt vooralsnog tot 1 maart 2023.

5. PJT, 16mei22, instellen rook- en stookverbod; conceptbesluit:

1. Op grond van artikel 2:18 eerste lid APV Vlieland een permanent rook- en stookverbod instellen

van 28 mei 2022 tot en met 1 oktober 2022, met uitzondering van de (aangewezen) plekken

waarvoor op grond van artikel 5:34 APV Vlieland een ontheffing is afgegeven

Besluit:
• Conform vastgesteld.



Samenvatting
Het college besluit om voor de zomerperiode van 28 mei 2022 tot en met 1 oktober 2022 het rook- en

stookverbod continu in te stellen. Het is mogelijk wel mogelijk om gedurende die periode ontheffingen

aan te vragen op grond van artikel 5:34 derde lid van de APV Vlieland.

6. Ma, 9mei22, aanpak energie-armoede; conceptbesluit:

1. De Specifieke uitkering middelen aanpak energie-armoede’ in te zetten op de wijze zoals in

bijgevoegd plan van aanpak is omschreven.

Dit houdt in:
a) intensiveren bestaande vormen van ondersteuning (inzet extra energiecoach en extra

energiebesparende maatregelen

b) nieuwe maatregelen inzetten, zoals CV-tuning en de witgoedwissel

2. De ondersteuning te richten op huishoudens die een inkomen hebben, behorend bij de 25% van

de laagste inkomens en die tegelijkertijd een gasverbruik hebben die in de hoogste 50% van het

gasverbruik valt. We richten ons actief op wijken waar relatief veel inwoners wonen met een laag

inkomen en hoge energiequote vallen.

3. Geen inkomens- en vermogenstoets uit te voeren

4. De kosten voor de uitvoering van het plan te dekken uit de reeds verkregen Specifieke Uitkering

Middelen Aanpak Energiearmoede (zie onderdeel financiën)

Besluit:
Conform vastgesteld.

Samenvatting
Energiearmoede is een groeiend probleem en treft ook veel huishoudens uit de gemeenten in NW

Fryslân. Als gevolg van de stijgende energieprijzen heeft het kabinet maatregelen afgekondigd. Het

kabinet stelt 150 miljoen beschikbaar om kwetsbare huishoudens met een hoge energierekening

en/of slecht geïsoleerde woning te ondersteunen met isolatiemaatregelen via hun gemeente. De

gemeenten Harlingen, Waadhoeke, Vlieland en Terschelling hebben een gezamenlijk plan van

aanpak gemaakt voor de besteding van deze extra middelen. De capaciteit van de energiecoaches

zal uitgebreid worden en ook de mogelijkheden die wij inwoners kunnen bieden om een besparing te

realiseren worden uitgebreid. Daarnaast krijgen zij de mogelijkheid om meer outreachend te werken

en juist die huishoudens te benaderen die vallen onder de doelgroep. Door in te stemmen met dit

plan van aanpak, kan gestart worden met de ondersteuning aan kwetsbare huishoudens.

Vastgesteld op 31 mei 2022

M. Schrier

burgemeester

A. (dema

secretaris-directeur


