
gemeente

Besluitenlijst college van burgemeester en wethouders 19juli 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)

1. Agenda

2. Vaststellen besluitenlijst 11juli 2022
• Conform vastgesteld.

3. 4juli22, jaarstukken St. 00V 2021 conceptbesluit:
1. De jaarstukken 2021 van de St. 00V ter kennisgeving aan te nemen
2. De jaarstukken 2021 van de St. OVV ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad in de

vergadering van 12 september2022
Besluit:

• Conform vastgesteld.

Samenvatting
In de statuten van de stichting Openbaar Onderwijs Vlieland (00V) staat omschreven dat de
gemeenteraad goedkeuring dient te verlenen aan de jaarstukken van de stichting 00V.
Het behoud van onderwijs op het eiland is van wezenlijk belang voor de leefbaarheid en de
ontwikkeling van de jeugd. Het samen optrekken als gemeente met de Stichting 00V en het
informeren van elkaar is daarom erg belangrijk.

4. 11juli22, permanente fietsenrekken; 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 afwijking van het bestemmingsplan op grond van artikel 4, lid 3, bijlage 2,

Bor
4. In te stemmen met het verlenen van de omgevingsvergunning
Besluit:
• Conform vastgesteld.

Samenvatting
De afsluiting voor fietsverkeer van de Dorpsstraat krijgt een vervolg. De drie geplaatste
fietsenstallingen langs de Willem de Vlaminghweg krijgen daarmee een permanent karakter. Vorig
jaar zijn die voor de duur van enkele maanden vergund. De nieuwe aanvraag ziet op de permanente
aanwezigheid van de fietsenstallingen. Het college is akkoord met de permanente aanwezigheid en
is bereid daarvoor af te wijken van het bestemmingsplan. Tegen de verleende omgevingsvergunning
kan bezwaar worden gemaakt

5. 1juli22, school- en leerlingenbegeleiding Primair Onderwijs 2022-2026; conceptbesluit:
1. Instemmen met het verzoek van de schoolbesturen en de directeuren van de scholen voor

primair onderwijs op de Friese Waddeneilanden voor wat betreft de verlening van de
verdubbeling van de rijksmiddelen voor de school- en leerlingbegeleiding in de periode van 1
augustus 2022 tot en met 31juli 2026

2. Akkoord te gaan met het convenant budgetsubsidie 2022-2026 tussen de gemeente Vlieland en
Cedin

3. Aan het voorgaande de voorwaarde verbinden dat de gemeentebesturen van de andere drie
Friese Waddeneilanden overeenkomstig besluiten

4. De uitvoeringsregeling subsidie schoolbegeleiding Primair onderwijs gemeente Vlieland 2022
vaststellen

Besluit: Conform vastgesteld.
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Samenvatting
Op 1 augustus 2006 is de Wet Stelselbegeleiding Schoolbegeleiding in werking getreden.
Schoolbegeleiding richt zich op de begeleiding van leerlingen en teams in het primair onderwijs door
een schoolbegeleidingsdienst.
De Wet zorgde onder andere voor een vraag- in plaats van aanbod gestuurde aanpak, een andere
financieringsstructuur (via schoolbesturen en niet meer via gemeenten) en de verplichting voor
gemeenten om schoolbegeleidingsdiensten in stand te houden verviel.

6. 27juni22, onderzoek verduurzaming aanloophaven; conceptbesluit:
1. In te stemmen met de offerte van Ekwadraat ten behoeve van een onderzoek met betrekking tot

de verduurzaming van de aanloophaven en omgeving waarbij de kosten van het onderzoek
worden gedeeld door stichting Aanloophaven Vlieland, de ECV (Energie Coöperatie Vlieland), de
gemeente Vlieland en de provincie Fryslan

2. Hiervoor een budget van € 5.750,- beschikbaar te stellen
3. Dit te dekken uit de reserve Duurzaamheid
Besluit:
• Conform vastgesteld.

Samenvatting
De gemeente Vlieland heeft in haar Transitievisie Warmte (TVW) aangegeven te onderzoeken hoe
Vlieland van het aardgas af gaat. Een van die mogelijkheden is het gebruikmaken van de warmte uit
oppervlaktewater. Op korte termijn zullen in de aanloophaven de damwanden moeten worden
vernieuwd. Een kans om gelijktijdig met de vernieuwing ook de energievoorziening in dit gebied te
verduurzamen. De Stichting aanloophaven, de ECV (Energie coöperatie Vlieland) en de gemeente
Vlieland hebben aangegeven samen te werken om de warmtevoorziening in en rondom de
aanloophaven te verduurzamen. Eerste stap is een onderzoek waarbij de haalbaarheid van een
systeem waarbij warmte uit oppervlaktewater in combinatie met zonnecollectoren en warmteopslag
wordt onderzocht.

7. 13juli22, subsidie onderwijsachterstanden; conceptbesluit:
1. Een subsidie van € 1 .840,- toe te kennen ten behoeve van ambulante begeleiding
2. Dit te dekken uit de regeling onderwijsachterstanden beleid
Besluit:

• Conform vastgesteld.

Samenvatting
Doordat de Jutter, als school op een Waddeneiland, alle leerlingen op het eiland houdt, is er meer
ambulante begeleiding nodig dan gemiddeld genomen. Daarom vraagt de Jutter subsidie voor extra
uren ambulante begeleiding voor b.v. gedrag- en leerproblematiek

8. 12juli22, Into The Great Wide Open 2022; conceptbesluit:
1. Evenementenvergunning te verlenen voor Into The Great Wide Open 2022
2. Ontheffing sluitingsuur te verlenen aan een aantal horecabedrijven
3. Ontheffing te verlenen voor het maximale aantal kampeerders op Kampeerterrein Lange Paal en

deze te verhogen van 500 naar 1500 tijdens Into The Great Wide Open
4. Tijdelijke standpiaatsvergunning te verlenen aan Kampeerterrein Lange Paal voor het aanbieden

van etenswaren en dranken (niet alcoholisch)
5. Ventverbod rond het sportveld instellen
6. Het op diverse plaatsen de organisatie toe te staan fietspaden en/of wegen af te sluiten dan wel

te stremmen zoals overeengekomen met de gemeente
Besluit:
• Conform vastgesteld.

Samenvatting
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Dit jaar zal het muziek- en kunstfestival Into The Great Wide Open (ITGWO) na twee jaar weer
kunnen plaatsvinden sinds de coronapandemie. De opzet is hetzelfde als de laatste editie en dat
betekent dat naast het Sportveld er een podium zal zijn bij de ijsbaan en in het bos aan de oostkant
nabij Kampeerterrein Stortemelk. Ook zal er weer een kunstroute zijn en speciale activiteiten voor de
jeugd. Het aantal bezoekers is gelijk gebleven. Voor het eerst zal het podium op het Sportveld op de
donderdagavond ook geopend zijn.

9. Map ‘uitnodigingen

10. “Keek op de week”

Vastgesteld op 26juli 2022

M. Schrier
burgemeester

A. Idema
secretaris-directeur


