
Besluitenhijst college van burgemeester en wethouders 21 juni 2022

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 14juni 2022
• Conform vastgesteld.

3. 13juni22, Subsidie Openluchtbioscoop 2022; conceptbesluit:
1. In te stemmen met de aanvraag subsidie ten behoeve van het project openlucht bioscoop zomer

2022.
2. Hiervoor €4000,- euro beschikbaar te stellen.
3. Dit te dekken uit EP000 103 (Incidentele en kleine subsidies)
4. Voorzover niet is voldaan aan de bepalingen in de art. 2,4,5,6,8,12,13 van de algemene

subsidieverordening gemeente Vlieland 2007 hiervan op grond van art. 21 van de algemene
subsidieverordening gemeente Vlieland 2007 ontheffing te verlenen.

5. Met de initiatiefnemers in gesprek te gaan over de toekomst van dit evenement en de mogelijkheid
tot een structurele subsidie.

Besluit:
• Conform vastgesteld.

Samenvatting
De gemeente Vlieland heeft van Podium Vlieland een aanvraag ontvangen voor cofinanciering ten
behoeve van het projectplan Openluchtbioscoop” zomervakantie 2022. Mede financiers (toegezegd)
zijn Staatsbosbeheer (natura), Waddenvereniging en Rederij Doeksen. Met deze bijdrage wordt het
voor de Openluchtbioscoop mogelijk om twee maal in de week een gratis voorstelling te organiseren
voor zowel eilanders als gasten op het eiland. Binnen de programmering is een sleutelrol weggelegd
voor de documentaire S/ence of the Tides, een film die op een wonderschone manier de interactie
tussen mens en natuur in het Waddengebied bloot legt. Er zullen rondom dit thema ook enkele
publiekscolleges worden georganiseerd.

4. 26mei22, Jaarstukken Dienst 2021; conceptbesluit:
1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2021 van de Dienst Sociale Zaken Noardwest Fryslân.
2. De jaarstukken 2021 aan te bieden aan de raad.
Besluit:
• Conform vastgesteld.

Samenvatting
De jaarstukken 2021 van de Dienst Sociale Zaken Noardwest Fryslân zijn ontvangen. Deze worden
ter kennisname vastgesteld.

Vastgesteld op 28 juni 2022

A. Idema
secretaris-directeur

Aanwezig:

M. Schrier
burgemeester


