
gemeente

Besluitenlijst college van burgemeester en wethouders 7juni 2022

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

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

1. Agenda

2. Vaststellen besluitenlijst 31 mei 2022
• Conform vastgesteld.

3. 23mei22, schoonmaak welzijnsgebouw; conceptbesluit:
1. Het perceel aan te bieden in een bestek middels een meervoudig onderhandse aanbesteding;
2. Te kiezen voor gunning op basis van de laagste prijs zonder BKPV-subgunningscriteria
3. De twee in dit advies genoemde bedrijven uit te nodigen om een offerte uit te brengen.
Besluit:
• Conform vastgesteld.

Samenvatting
Op Vlieland is een nieuw welzijnsgebouw (ook wel dorpshuis genoemd) gebouwd. In het gebouw in
de Boswijk worden de fysiotherapeut, tandarts, kapper en begrafeniscommissie gehuisvest. Tevens
is er een buurtkamer, aula en plein en zijn de kantoren WMO en Kwadrant groep er ondergebracht.
In juli zal het gebouw in gebruik genomen worden. Ten behoeve van het schoonmaken van het
welzijnsgebouw is een bestek gemaakt. Met dit bestek kan een schoonmaakbedrijf verzocht worden
een offerte uit te brengen. De aanbesteding zal worden gegund op basis van laagste prijs.

4. 25mei22, Aanwijzingsbesluit Woo-contactpersoon; conceptbesluit:
1. De persoon die werkzaam is in de functie beleidsadviseur bestuurlijk juridische zaken binnen de

gemeente Vlieland aan te wijzen als Woo-contactpersoon als bedoeld in artikel 4.7 Woo
2. De beleidsadviseur bestuurlijk juridische zaken mandaat te geven om Woo verzoeken af te

handelen;
3. Dit besluit in werking te laten treden op 1 mei 2022
Besluit:
• Conform vastgesteld.

Samenvatting
De Wet Open Overheid (Woo) is per 1 mei 2022 in werking getreden. Artikel 4.7 Woo verplicht de
gemeente om een Woo-contactpersoon aan te wijzen. Door dit besluit vullen wij deze wettelijke plicht
in.

5. 07april22, Bekleding omheining containers; conceptbesluit:
1. De betonnen omheining van de ondergrondse containers te bekleden met hout.
2. In te stemmen met de offerte van RJ. Vegter Waterbouw.
3. Hiervoor €12650,- euro beschikbaar te stellen.
4. De kapitaallasten te dekken uit EP157 huishoudelijk afval.
Besluit:
• Conform vastgesteld.

Samenvatting
In 2020 zijn er op verschillende plekken langs de Kampweg, Badweg, Vliepark en Ankerplaats
ondergrondse afvalcontainers geplaatst. Vijf van deze locaties zijn omheind met een betonnen
keerwand. Voor de aanleg van deze omheining was ten onrechte geen omgevingsvergunning
aangevraagd. Inmiddels is dit gelegaliseerd en is er een vergunning afgegeven. Als specifieke



voorwaarde vanuit welstrand is opgenomen dat de omheining moet worden bekleed met
vergrijzend/vergrijst steigerhout. Een offerte voor deze werkzaamheden ligt nu voor.

6. 30mei22, Meer-en minderwerken Boswijk; conceptbesluit:
1. In te stemmen met de in dit advies genoemde meer- en minder werken nrs. B58, B68, B69, B70

en B71 voor een totaal bedrag van per saldo -€18.151,06.

Besluit:
• Conform vastgesteld.

Samenvatting
Bij de voorbereiding van de werkzaamheden voor Boswijk zijn een aantal meer- en minderwerken
naar voren gekomen, waarover het college een besluit neemt.

7. Map ter kennisname”

8. Map ter bespreking’

9. Map ‘uitnodigingen”

10. Overzicht afhandeling overige agendapunten collegevergaderingen

11. Overzicht afhandeling onderwerpen inloopspreekuren en verslagen

12. Overzicht afhandeling moties, toezeggingen en vragen gemeenteraad

13. “Keekopdeweek”

Vastgesteld op 14juni 2022
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M. Schrier
burgemeester

A. Idema
secretaris-directeur


