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Besluitenhjst college van burgemeester en wethouders 31 mei 2022

Aanwezig: M. Schrier, burgemeester
A. Idema, secretaris-directeur

Vanwege het ontbreken van minimaal twee wethouders, treedt de burgemeester in de plaats van het
college (art. 42 lid 1 Gemeentewet)

Agenda

2. Vaststellen besluitenlijst 24 mei 2022
• Conform vastgesteld.

3. JK, 16meu22, Plaatsing kunstwerk Liesbeth List; 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 stemmen met het verlenen van de omgevingsvergunning.
Besluit:
• Conform vastgesteld.

Samenvatting
Op het perceel B1219, ten zuiden en in het verlengde van het Liesbeth Listpad, is een
omgevingsvergunning aangevraagd voor de plaatsing van een kunstwerk ter eerbetoon aan Liesbeth
List. 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.

4. JK, 16mei22, Bouwplan hotel De Kluut; 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 afwijkingsbevoegdheid op grond van artikel 4, lid 1 en 9, bijlage 2, Bor
4. In te stemmen met het verlenen van de omgevingsvergunning
Besluit:
• Conform vastgesteld.

Samenvatting
Er is een omgevingsvergunning aangevraagd voor een volledige transformatie van hotel De Kluut
aan de Berkenlaan 18. Het betreft een grotendeels interne verbouwing, waarbij een kleine toename
in oppervlakte van 15 m2 plaatsheeft en waarbij ook het dak wordt vervangen. Intern komen onder
meer de keuken en de 21 kamers te vervallen. Daarvoor komen 17 tweepersoons appartementen
met een eigen keuken terug. Het hotel wordt volledig duurzaam en toekomstbestendig gemaakt. Het
bouwplan is in strijd met het bestemmingsplan. Het college kan zich vinden in deze transformatie en
is bereid daarvoor af te wijken van het bestemmingsplan. Tegen de afwijking en de verleende
omgevingsvergunning kan bezwaar worden gemaakt.

5. StV, 22mei22, Jaarverantwoording kinderopvang 2021; conceptbesluit:
1. In te stemmen met de jaarverantwoording Kinderopvang Vlieland 2021 en deze in te dienen bij de

Inspectie van het Onderwijs vr 1 juli 2022.
Besluit:
• Conform vastgesteld.

Samenvatting
De gemeente is verantwoordelijk voor kwaliteit van de kinderopvang. De kwaliteit van kinderopvang
en gastouders wordt jaarlijks onderzocht. De inspectie van 2021 heeft weer op gebruikelijke wijze
plaats gevonden en heeft geen tekortkomingen geconstateerd.



gemeen te

6. StV, 23mei22, Subsidie woeste westen; conceptbesluit:
1. In te stemmen met een incidentele subsidie van €10.000,00 aan stichting Het woeste westen’

voor de realisatie van een speel- en ontmoetingstuin en dit te financieren uit de kostenplaatsen
zoals aangegeven bij punt 7.

Besluit:
• Conform vastgesteld.

Samenvatting
Het college verleent een eenmalige subsidie van 10.000 euro aan de stichting Het woeste westen
voor het realiseren van een speel en ontmoetingstuin op het Westerse veld.

7. StV, 22mei22, Subsidie IJslandreis; conceptbesluit:
1. In te stemmen met het verlenen van een eenmalige subsidie € 2500,00 aan De Jutter’ voor de

lJslandsreis in het kader van lshrink en dit te financieren uit de kostenplaatsen zoals aangegeven
bij punt 7.

Besluit:
• Conform vastgesteld.

Samenvatting
Een aantal leerlingen en docenten hebben een reis naar IJsland mogen maken in het kader van het
project lshrink.
Het college verleent een bijdrage aan de Jutter van € 2500,00 om deze onvergetelijke en leerzame
reis te kunnen bekostigen.

8. JK, 18mei22, Detailhandel in de Dorpsstraat; conceptbesluit:
1. In te stemmen met de vaststelling dat detailhandel in de Dorpsstraat uitsluitend beperkt blijft tot

hetgeen op grond van het geldende bestemmingsplan planologisch is toegelaten.
2. In te stemmen met hobbymatige verkoop binnen de woonbestemmingen zoals die bestaat uit ter

plaatse vanuit huisvlijt gemaakte producten en waarbij geen speciale winkelruimte wordt
ingericht.

Besluit:
• Conform vastgesteld.

Samenvatting
Met de toekenning van een drietal miniwinkels en het hier en daar verkopen van producten vanuit
woonhuizen in de Dorpsstraat is er discussie ontstaan over wat er wel en wat er niet is toegelaten.
Het college heeft besloten om detailhandel uitsluitend toe te laten voor zover dat op grond van het
bestemmingsplan mogelijk is. Het college ziet geen aanleiding om de raad te vragen de regels
daaromtrent aan te passen.

9. StV, 22mei22, Offerte MJOP De Jutter; conceptbesluit:
1. In te stemmen met de offerte van HEVO voor het opstellen van een MJOP voor het gebouw De

Jutter”.
2. Het bedrag van €5002,14 om de opdracht uit te laten voeren door HEVO te financieren ui

EP000290.
Besluit:
• Conform vastgesteld.

Samenvatting
Het college gaat akkoord met het verstrekken van de opdracht aan HEVO voor het opstellen van een
MJOP ten behoeve van ‘De Jutter”.



gemeente

10. MK, 11mei22, reclame/Informatieborden; conceptbesluit:
1. De gemeentelijke informatieborden te vervangen door borden waar ook reclame op gemaakt kan

worden;
2. In te stemmen met het verwijderen van de oude borden;
3. Mandaat te verlenen voor het verlenen van de vergunningen voor de zes locaties;
4. De aanschaf- en plaatsingskosten van de borden middels een subsidie mede te financieren;
5. Het beheer en onderhoud van de nieuwe borden uit te besteden aan de ondernemersvereniging.
Besluit:
• Conform vastgesteld.

Samenvatting
De gemeente heeft op verschillende locaties op het eiland informatieborden staan. Deze borden zijn
enkel bedoeld voor gemeentelijke informatie. Veel ondernemers zien de borden als een mooi middel
om reclame te maken. In overleg met de ondernemersvereniging heeft de gemeente besloten mee te
werken aan het verwijderen van de oude borden en deze te vervangen voor in zes nieuwe
informatie/reclameborden waar ook reclame op gemaakt mag worden. De ondernemersvereniging en
de gemeente financieren samen het plaatsen van de borden. Na plaatsing beheerd de
ondernemersvereniging de borden, Zij dragen ook zorg voor het onderhoud van de borden. Voor een
plekje op de nieuwe informatie/reclameborden kan contact op worden genomen met de
ondernemersvereniging Vlieland.

11. Al, 19mei22 Schrijftraining; conceptbesluit:
1. Instemmen met het laten verzorgen van een schrijftraining
2. Instemmen met het afwijken van de inkoop- en aanbestedingsprocedure.
Besluit:
• Conform vastgesteld.

Samenvatting
Er zal een training aan de medewerkers worden gegeven om minder ambtelijke taal te gebruiken in
brieven en in b. en w.- en raadvoorstellen. We hebben slechts bij één bedrijf een offerte gevraagd,
omdat dit bedrijf een zelfde soort training ook enkele jaren geleden hier heeft verzorgd en bekend is
met onze werkwijze. Het college geeft met dit besluit toestemming om af te wijken van de
inkoopprocedure, waarbij eigenlijk twee of meer offertes aangevraagd hadden moeten worden.

12. 1H, 12 mei22, Jaarrekening 2021; conceptbesluit:
1. Raadsvoorstel en aanbiedingsbrief jaarrekening 2021 vast te stellen
2. Kennis te nemen van de jaarrekening 2021
3. Kennis te nemen van het accountantsrapport 2021 en de voorstellen voor verbetering uit te zetten

in het team beleid
Besluit:
• Conform vastgesteld.

Samenvatting
De jaarrekening 2021 is opgesteld. Het is de bevoegdheid van de raad om deze goed te keuren. De
raad neemt ook een besluit over de bestemming van het resultaat: € 676.500. Het college adviseert
de jaarrekening goed te keuren en het resultaat aan de algemene reserve toe te voegen. De
accountant heeft de jaarrekening gecontroleerd en de Verbijzonderde Interne Controle beoordeeld.
Hierover is een accountantsrapport van bevindingen geschreven wat aan de raad gericht is. In het
rapport staan een aantal aanbevelingen voor de organisatie.



Vastgesteld op 7juni 2022

M. Schrier
burgemeester

A. Idema
secretaris-directeur


