
Besluitenlijst college van burgemeester en wethouders 14juni 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 7juni 2022
Conform vastgesteld.

3. 2juni22, offerte communicatie fietsvrije Dorpsstraat; conceptbesluit:
1. De communicatie rondom de fietsvrije Dorpsstraat versterken
2. Hiervoor in te stemmen met de offerte van de Zusjes Visser
3. Daartoe € 2750,- euro beschikbaar te stellen
4. Dit te dekken uit EP000245 overige economische zaken
Besluit:

Conform vastgesteld.

Samenvatting
In 2020 heeft de gemeente in verband met de toen geldende coronamaatregelen de Dorpsstraat
tussen bepaalde tijden afgesloten voor fietsers en voor het parkeren van fietsen in de straat. De
ruimte die daarmee ontstond werd door de inwoners en toeristen als prettig ervaren en daarom is
vorig jaar besloten dit voort te zetten. Na evaluatie met verschillende partijen hierover is besloten de
communicatie hieromtrent te intensiveren. De Zusjes Visser, makers van de vormgeving van vorig
jaar, hebben hiervoor een offerte gedaan aan de gemeente. Hiermee kan de campagne, zoals vorig
jaar ingezet, verder worden vormgegeven.

4. 30mei22, studietoeslag; conceptbesluit:
1. De raad voor te stellen de Verordening individuele studietoeslag participatiewet 2020 Vlieland

ingaande 1 april 2022 in te trekken
2. Aan te sluiten bij de in de algemene maatregel van bestuur gestelde hoogte van de studietoeslag
3. Een structurele medische beperking definiëren als; een medische beperking waarvan er

gedurende de studie geen herstel of verbetering is te verwachten, dat belanghebbende wel in
staat zal zijn om naast de studie te werken en daar inkomen mee te verdienen

4. De beleidsregel studietoeslag vast te stellen
Besluit:

Conform vastgesteld.

Samenvatting
In de participatiewet is de studietoeslag opgenomen. Op grond hiervan kunnen studenten met een
structurele medische beperking, die geen inkomen kunnen verwerven naast de studie als gevolg van
deze beperking, een studietoelage vanaf 1 april 2022 aanvragen.
De verordening individuele studietoeslag 2021 komt te vervallen en wordt derhalve ingetrokken per 1
april 2022. In de voorgestelde beleidsregels wordt vervolgens vastgelegd hoe wordt omgegaan met
deze beleidsruimte.

5. 8juni22, 3 begrotingswijziging 2022; conceptbesluit:
1. De 3 begrotingswijziging 2022 ter goedkeuring aan de raad voorleggen
Besluit:
• Conform vastgesteld.

Samenvatting
Er zijn ontwikkelingen In het begrotingsjaar die aanpassing van de begroting noodzakelijk maken.



gemeente

6. 2juni22, zonnebrandpalen; conceptbesluit:
1. Gedurende de zomermaanden twee zonnebrandpalen te plaatsen op het eiland
2. In te stemmen met het voorstel van Sundo voor het huren en plaatsen van twee palen
3. Hiervoor € 2500,- euro beschikbaar te stellen
4. Dit te dekken uit de post EP000123 Toerisme algemeen
Besluit:
• Conform vastgesteld.

Samenvatting
Door twee zonnebrandpalen te plaatsen gaan we de strijd aan tegenhuidkanker en wordt tevens het
gastvrije karakter van Vlieland versterkt. In samenwerking met strandpaviljoen t Badhuys en
camping Stortemelk worden de palen geplaatst en gefinancierd. Het bedrijf dat de palen levert,
Sundo, is juridisch verantwoordelijk voor het bijvullen en schoonhouden maar de betrokken partijen
zullen zelf verantwoordelijk zijn voor het feitelijke bijvullen en schoonhouden. Dit wordt nog nader met
elkaar afgestemd. De zonnebrandcrème is milieuvriendelijk en vrij van chemische UV-filters.

7. 18mei22, geldlening Duinwijck Gasvrij b.v.; conceptbesluit:
1. Beschikbaar stellen van € 5000,- aan Duinwijck Warmte B.V. ter dekking van een tijdelijk

financieringsprobleem
2. Dit voorlopig te zien als rentevrije lening en een definitief besluit te nemen na realisatie van het

project
3. Betreffende kenbaar te maken aan Duinwijck Gasvrij B.V. met bijgevoegde brief
Besluit:
• Conform vastgesteld.

Samenvatting
Het project Duinwijck Gasvrij heeft door vele tegenslagen tijdelijk een extra financiering nodig. Het
project wordt gezien als een uniek duurzaamheidsproject met nationale uitstraling en nadert zijn
voltooiing. Met de verstrekking van de lening van € 50.000,- wordt een tijdelijk financieringsprobleem
verholpen en kan het project verder in de uitvoering.

8. 7juni22, subsidie Vlieland Groet 2022; conceptbesluit:
1. Subsidie in de exploitatie van het festival toekennen van maximaal € 7500,-
2. Hettoete kennen subsidiebedrag in gelijke delen af te schrijven van budget EP0001O3-4438000-

9700 (frisse start na corona) en budget EP0001O3-4438000 (incidentele subsidies).
3. Niet in te stemmen met het kosteloos verstrekken van ontheffingen voor auto’s van de wal die op

het strand mogen rijden
4. In te stemmen met de toekenningsbrief aan de stichting
Besluit:
• Conform vastgesteld.

Samenvatting
Het is alweer 7 jaar geleden dat de laatste editie van Vlieland Groet heeft plaatsgevonden. De
stichting organiseert nu een tweedaagse Reünie Editie van Vlieland Groet op 29 en 30 juli 2022 op
het strand ten westen van het Badhuys voor eilandbewoners en toeristen in elke leeftijdscategorie. Er
wordt van de gemeente ondersteuning gevraagd in financiële en materiele vorm.

9. 3juni22, kadernota 2023-2026; conceptbesluit:
1. De kadernota 2022-2025 in concept vast te stellen en voor te leggen aan de gemeenteraad 11juli

2022
Besluit:
• Conform vastgesteld.

Samenvatting
In de planning en Controlcyclus is bepaald dat aan de raad in juni een kadernota wordt voorgelegd
om richting te kunnen geven aan het opstellen van de begroting 2023. Omdat in de juni raad ook al
de jaarrekening wordt vastgesteld is dit jaar in goed overleg besloten de kadernota te verplaatsen
naar de juli raad. Bijgaand treft u de kadernota aan , het voorstel waarmee de nota aan de raad wordt
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voorgelegd en een raadsbesluit waarmee de nota en de daarin begrepen besluiten kunnen worden
vastgesteld.

10. Map “uitnodigingen’

Vastgesteld op 21juni 2022

A. Idema
secretaris-directeur

M. Schrier
burgemeester


