
Besluitenlijst college van burgemeester en wethouders 26 juli 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 19 juli 2022
• Conform vastgesteld.

3. 11juli22, toekomstbestendigheid Gemeentepolis AV Frieso; conceptbesluit:
1. De poliswijzer aan te bieden voor alle inwoners NWF (Harlingen, Terschelling, Vlieland,

Waadhoeke), waarmee een persoonlijk advies wordt gegeven voor een passende
zorgverzekering.

2. De gemeentepolis AV Frieso handhaven voor het jaar 2023 en het contract met de Friesland voor
1 jaar verlengen tot en met 31 december 2023.

Besluit:
• Conform vastgesteld.

Samenvatting
De gemeente biedt aan inwoners met lage inkomens en hoge zorgkosten een gemeentepolis aan;
de AV Frieso. Om âIle inwoners te ondersteunen bij het vinden van een passende zorgverzekering,
aansluitend op de eigen zorgbehoefte én met de meest voordelige premie, wordt de digitale
poliswijzer ingezet. Ook kunnen de inwoners gebruik (blijven) maken van de gemeentepolis.
De poliswijzer is een digitaal hulpmiddel voor het afsluiten van een passende zorgverzekering.

4. 12juli22, kasgeldlening stichting De Noordwester; conceptbesluit:
1. In te stemmen met een renteloze kasgeldlening van €30.000,- aan Stichting De Noordwester.
2. De looptijd hiervan vaststellen op maximaal vijf maanden.
3. De stichting hierover te informeren middels bijgevoegde brief.
Besluit:
• Conform vastgesteld.

Samenvatting
De Noordwester heeft financieel gezien twee moeilijke jaren achter de rug. Twee belangrijke
oorzaken liggen hieraan ten grondslag. Ten eerste waren er teruglopende bezoekersaantallen en
inkomsten in verband met COVID welke niet helemaal zijn gecompenseerd door landelijke
regelingen. Daarnaast was er een eenmalige uitgave vanwege een vaststellingsovereenkomst met
een medewerker. De reserves van de Noordwester zijn daardoor behoorlijk teruggelopen en
daardoor mist de stichting liquide middelen om op dit moment rekeningen te kunnen betalen. Het
bestuur van de Noordwester verwacht dat de omzet van de komende maanden voldoende zal zijn
om de kortlopende lening weer terug te betalen.

5. 18juli22, afwijken welstandsadvies Duinkersoord 77; conceptbesluit:
1. In te stemmen met de aanvraag omgevingsvergunning.
2. In te stemmen met het afwijken van het welstandsadvies.
3. In te stemmen met het verlenen van de omgevingsvergunning.
Besluit:
• Conform vastgesteld.

Samenvatting
Er is een omgevingsvergunning aangevraagd voor de vergroting van de kap van de recreatiewoning
Duinkersoord 77. De aanvraag past binnen het bestemmingsplan. De welstandscommissie kan niet
akkoord gaan met de aanpassing. In verband met vergelijkbare situaties in de omgeving en de wens



V4c

tot verdere verduurzaming van de recreatiewoning heeft het college besloten om af te wijken van het
welstandsadvies. Vervolgens is de omgevingsvergunning verleend. Tegen de verleende
omgevingsvergunning kan bezwaar worden gemaakt.

6. 19juli22, ingebruiknemingsovereenkomst De Jutter; conceptbesluit:
1. In te stemmen met de ingebruiknemingsovereenkomst De Jutter.
Besluit:
• Conform vastgesteld.

Samenvatting
In verband met de aanstaande bestuurlijke fusie van de Stichting Openbaar Onderwijs Vlieland (St.
00V) met de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Fryslân-Noord (OVO) dient een
ingebruiknemingsovereenkomst te worden afgesloten voor de lokalen in De Jutter. Met dit besluit
wordt deze overeenkomst vastgesteld.

7. 18juli22, Verplichte opgave verrekening neveninkomsten politieke ambtsdragers (2021);
conceptbesluit:
1. Op basis van de individuele opgaven en adviezen van het Ministerie van BZK vast te stellen dat

voor de vier genoemde politieke ambtsdragers die in 2021 in functie waren, er geen sprake is van
verrekening van neveninkomsten over het jaar 2021.

2. De politieke ambtsdragers die het betreft hiervan in kennis te stellen aan de hand van de
bijgevoegde (concept) brieven.

Besluit:
• Conform vastgesteld.

Samenvatting
Politieke ambtsdragers (PA) zijn verplicht opgave te doen van hun neveninkomsten over 2021. Door
vier PA is de opgave afgerond. Vanuit het Ministerie van BZK is geadviseerd dat op één van de PA
de verrekenplicht niet van toepassing is omdat de functie in deeltijd werd vervuld. Voor de andere PA
geldt dat betrokkene wel onder de verrekenplicht valt maar dat (eventuele) neveninkomsten niet
worden verrekend. Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat de hoogt van de neveninkomsten onder de
drempelwaarde blijft.

8. Map ‘uitnodigingen”

Vastgesteld op 16 augustus 2022

M. Schrier
burgemeester

A. ldema
secretaris-directeur


