
Besluitenhijst college van burgemeester en wethouders 16 augustus 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 26juli 2022
• Conform vastgesteld.

3. 2 1juli22, vaststellen beleidsregels geluid voor evenementen in open lucht; conceptbesluit:
1. Beleidsregels geluid voor evenementen in de openlucht Vlieland 2022 vaststellen
2. Beleidsregels conform nieuwe voorschriften van overheid publiceren (overheid.nl)
3. Jaarlijkse evaluatie als bedoeld in onderdeel 6 voor eerst laten plaatsvinden als een evenement

heeft plaats kunnen vinden
Besluit:
• Conform vastgesteld.

Samenvatting
De gemeente is gedurende lange tijd bezig geweest met de voorbereiding van een beleid voor
evenementen in de open lucht, inclusief beleidsregels voor geluid. Na dat het college op 20 april
2021 al de beleidsregels voor evenementen in de open lucht had vastgesteld kunnen, nadat de Fumo
een aantal wijzigingen heeft aangebracht, de beleidsregels geluid voor evenementen op Vlieland ook
worden vastgesteld door het college.

4. 26juli22, mandaatbesluit FUMO 2022 vast te stellen; conceptbesluit:
1. Het Mandaatbesluit FUMO 2022 vast te stellen
Besluit:
• Conform vastgesteld.

Samenvatting
Bij de doorontwikkeling van de FUMO in 2017 is de wens uitgesproken om te komen tot
een situatie waarin de FUMO haar taken voor alle deelnemers in mandaat uit kan voeren.
Dit besluit maakt het mogelijk dat de FUMO haar taken nu in mandaat uit kan voeren.

5. 28juli22, aanwijzingsbesluit toezichthouders FUMO 2022; conceptbesluit:
1. De huidige en toekomstige toezichthouder van de FUMO aan te wijzen als toezichthouder in de

zin van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet
milieubeheer, de Wet bodembescherming

Besluit:
• Conform vastgesteld.

Samenvatting
De FUMO vraagt ons toezichthouders aan te wijzen voor hun werkzaamheden op Vlieland. Wettelijk
is het noodzakelijk om toezichthouders aan te wijzen. Met dit besluit voldoet de gemeente aan de
wens van de FUMO en de wettelijke plicht.

6. 27juli22, prenataal huisbezoek en ouderschapsbelofte 2022 en 2023; conceptbesluit:
1. Instemmen met de offerte voor prenataal huisbezoek eb ouderschapsbelofte voor 2022 en 2023
Besluit:
• Conform vastgesteld.

Samenvatting



Het landelijke Actieprogramma Kansrijke Start van VWS heeft tot doel meer kinderen een kansrijke
start te geven.
Vroegsignalering van problemen is hierbij van groot belang. Een huisbezoek voor de geboorte kan
hier een belangrijke bijdrage aan leveren. Het bezoek wordt gedaan door de organisatie die de
jeugdgezondheidszorg uitvoert.
De ouderschapsbelofte is een ‘meegeefboekje’ voor ouders. Het helpt (aanstaande) ouders in het
ouderschap. Het boekje stimuleert ouders om samen na te denken over wat je gaat doen en welke
keuzes je maakt als je een kindje krijgt en dat ook vast te leggen.

7. 3aug22, voorontwerpbestemmingsplan Dorpsstraat 108 en 110 ; conceptbesluit:
1. In te stemmen met het voorontwerpbestemmingsplan Oost-Vlieland — Dorpsstraat 108 en 110
2. In te stemmen met het voorstel aan de raad om het voorontwerpbestemmingsplan in de inspraak

en het wettelijk vooroverleg te brengen
Besluit:
• Conform vastgesteld.

Samenvatting
Al enige tijd ligt er het voornemen tot volledige nieuwbouw van de huidige COOP supermarkt. Ten
behoeve daarvan is nu het voorontwerpbestemmingsplan Oost-Vlieland - Dorpsstraat 108 en 110
opgesteld. Het plan voorziet in de volledige nieuwbouw van de supermarkt over twee percelen,
waarbij twee bovenwoningen, vier studio’s en ruimte voor huisvesting van tijdelijk personeel wordt
gerealiseerd. Het plan is in de raad en aan de bewoners van Vlieland gepresenteerd. Met de
gemaakte opmerkingen is zoveel mogelijk rekening gehouden om te komen tot een
toekomstbestendige supermarkt op Vlieland passend op de gegeven locatie. Binnen de procedure
van het bestemmingsplan kunnen betrokkenen hun standpunten omtrent het plan inbrengen.

8. 27juli22, zienswijzenprocedure Gemeenschappelijke Regeling; conceptbesluit:
1. In te stemmen met de aanpassing van de Gemeenschappelijke regeling Hûs en Hiem, advisering

omgevingskwaliteit
2. In te stemmen met het voorleggen van de ontwerp Gemeenschappelijke Regeling aan de

gemeenteraad
3. In te stemmen met het voorstel aan de raad om geen zienswijze in te dienen
Besluit:
• Conform vastgesteld.

Samenvatting
De gemeente maakt deel uit van een Gemeenschappelijke Regeling op grond waarvan Hûs en Hiem
de welstandsbeoordelingen op Vlieland uitvoert. 0p 1januari 2023 treedt de Omgevingswet in
werking. De inhoud van de Gemeenschappelijke Regeling moet op die Wet worden aangepast. Op
basis van een nieuwe Wet voor de Gemeenschappelijke Regelingen heeft de gemeenteraad de
gelegenheid gekregen om een zienswijze in te dienen. Het ontwerp van de aangepaste
Gemeenschappelijke Regeling wordt nu door het college aan de raad voorgelegd om eventueel een
zienswijze in te dienen.

9. 5aug22, afrekening verleggen en verbreden fietspaden Noordzeeduinen; conceptbesluit:
1. De eindafrekening vast te stellen met een voordelige saldo van € 77.338,-
Besluit:
• Conform vastgesteld.

Samenvatting
Het project verleggen en verbreden van de fietspaden in de Noordzeeduinen is afgerond.
Na het opmaken van de eindafrekening komen we uit op een voordelig saldo.
Dit heeft te maken gehad dat bepaalde voorzorgmaatregelen voor de fauna niet behoefden te
worden uitgevoerd (jaargetijde) en het gelijktijdig hebben kunnen uitvoeren met de Natuur- &
Herstelwerkzaamheden van de Provincie waardoor de aanbesteding lager is uitgevallen dan
aanvankelijk geraamd.

gemeente



10. Map ter bespreking”

11. Keekopdeweek’

Vastgesteld op 23 augustus 2022

M. Schrier
burgemeester

A. Idema
secretaris-directeur


