
Besluitenlijst college van burgemeester en wethouders 30 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 23 augustus 2022
• Conform vastgesteld.

3. 10aug22, begrotingswijziging en gelden gemeentefonds; conceptbesluit:
1. In te stemmen met de begrotingswijziging voor het opstellen van een milieueffectrapportage
2. In te stemmen met het overhevelen van de gelden uit het Gemeentefonds ten behoeve van de

implementatie Omgevingswet
3. De raad voor te stellen eveneens met beide punten in te stemmen
Besluit:
• Conform vastgesteld.

Samenvatting
Voor het omgevingsplan moet een milieueffectrapportage worden gemaakt. Daarvoor was een
bedrag gereserveerd, maar dat blijkt na voortschrijdend inzicht onvoldoende. Er is een
begrotingswijziging nodig om de gelden voor het laten maken van de rapportage mogelijk te maken.
Daarnaast krijgt de gemeente van het Rijk geld voor de implementatie van de Omgevingswet uit het
gemeentefonds. Met dit besluit komt dat geld beschikbaar voor de gemeente om met de
implementatie door te gaan en de kosten daarvan deels te dekken uit de Rijksbijdrage.

4. 10aug22, borging huisartsenzorg Waddeneilanden; conceptbesluit:
1. In te stemmen met de aanvraag van een bijdrage ten behoeve van de borging van huisartsenzorg

op de Waddeneilanden
2. Hiervoor € 3040 euro beschikbaar te stellen
3. Dit te dekken uit ep 1544380121 (overige kosten Volksgezondheid)
Besluit:
• Conform vastgesteld.

Samenvatting
De huisartsenzorg op de Wadden staat onder druk. Niet alleen door de ouder wordende bevolking of
het toerisme dat zich al lang niet meer tot de zomer beperkt, maar ook door factoren die specifiek zijn
voor de eilanden.
Zo hebben alle huisartsen behoefte aan vakantie of moeten zij het eiland af voor noodzakelijke
cursussen om hun registratie als huisarts te behouden. De zorg wordt dan geleverd door de
overblijvende collega, die dan 7*24 uur beschikbaar moet zijn. Het financieren van vervanging is door
de zorgverzekeraar aangepakt.

Met dit projectplan wil de Landelijke Vereniging van Huisartsen dokters interesseren om naar de
eilanden te komen voor waarneemdiensten en mogelijk in de toekomst praktijkovername.
In de kern gaat het er dus om de huidige kwaliteit van zorg te borgen door voldoende waarnemers te
krijgen en een pool aan te leggen van geïnteresseerden voor meer of structurele waarneemdiensten
op de Waddeneilanden. Hiermee kan op korte en middellange termijn de zorg zo veel als mogelijk op
de eilanden geborgd worden. Dit draagt fors bij aan de leefbaarheid en aantrekkelijkheid voor
toeristen.

5. 17aug22, Aanvraag stichting SUN; conceptbesluit:
1. In te stemmen met de aanvraag voor een bijdrage van het project Stichting urgente Noden
2. Hiervoor circa € 180,- beschikbaar te stellen (a 0,15 x 1200 inwoners = 180 euro)



gemeente

t

3. Dit te dekken uit Armoede bestrijding
Besluit:
• Conform vastgesteld.

Samenvatting
Stichting Urgente Noden Friesland is een noodfonds waarop inwoners van deze provincie met een
urgent financieel probleem een beroep kunnen doen. Denk daarbij aan problemen waarvoor de
voorliggende, wettelijke voorzieningen geen (tijdige) oplossing bieden. Op 2 gemeenten na (Vlieland
en Weststellingwerf) steunen alle gemeentes in Friesland met een bijdrage van €0,15 per inwoner
voor de overheadkosten. Het geld voor de giften komt volledig uit particuliere bronnen. Met de
deelname van 16 gemeenten aan SUN kan het noodfonds ingezet worden voor 96% van de Friese
bevolking. Het zou mooi zijn als deze voorziening voor alle inwoners in de provincie beschikbaar zou
zijn. Door aansluiting komt een bedrag van ruim 400.000 euro van verschillende fondsen ook
beschikbaar voor inwoners van gemeente Vlieland.

6. 22aug22, verzoek wijziging standplaatsenbeleid; conceptbesluit:
1. Vaststellen dat voor wijziging aantal zitplaatsen geen wijziging van beleid nodig is
2. Vaststellen dat voor wijziging aantal zitplaatsen o.g.v. artikel 6 lid 2 van het standplaatsenbeleid

2019 aanpassing van de geldende standplaatsenvergunning voldoende is
3. Het huidige standplaatsvergunning aantal opgenomen zitplaatsen niet aanpassen.
Besluit:
• Conform vastgesteld.

Samenvatting
De houder van de standplaats op de locatie Badweg-Willem de Vlaminghweg heeft de gemeenteraad
verzocht het standplaatsenbeleid aan te passen zodat er meer zitplaatsen bij zijn standplaats zijn
toegestaan. Aanpassing van het beleid is echter geen bevoegdheid van de gemeenteraad maar van
het college. Verdere behandeling is daarom overgenomen door het college. Voor wijziging van het
aantal zitplaatsen is geen aanpassing van het beleid nodig maar dient de vergunning aangepast te
worden. Het college ziet echter geen reden het aantal van 6 zitplaatsen voor de genoemde locatie
aan te passen.

7. 23aug22, beantwoording vraag lijst Fier; conceptbesluit:
1. Instemmen met de schriftelijke reactie op de door lijst Fier ingediende vraag
2. Raad informeren overeenkomstig de afgesproken werkwijze via de griffier
Besluit:
• Conform vastgesteld.

Samenvatting
Door de fractie van Lijst Fier is een schriftelijke vragen ingediend. Deze zal door het college
schriftelijk worden beantwoord. De griffier zal de leden van de raad op de gebruikelijke wijze
informeren over het antwoord van het college.

8. 23aug22, afwijking bijgebouw Dorpsstraat 169; conceptbesluit:
1. In te stemmen met de omgevingsvergunningaanvraag
2. In te stemmen met de strijdigheid met het bestemmingsplan
3. In te stemmen met de afwijking op grond van artikel 4, lid 1, bijlage 2, Bro
4. In te stemmen met het verlenen van de omgevingsvergunning
Besluit:
• Conform vastgesteld.

Samenvatting
De bewoner van Dorpsstraat 57 gaat verhuizen naar Dorpsstraat 169. Daarbij wordt een vrijstaand
bijbehorend bouwwerk mee verhuisd. De bestaande schuur van ca 40 m2 op het perceel wordt op
vrijwel dezelfde plek vervangen. De nieuwe schuur heeft een oppervlakte van 48 m2. Het
bestemmingsplan staat maximaal 30 m2 toe. Het college acht een verruiming tot ten hoogste 60 m2
aanvaardbaar als het perceel daar voldoende ruimte voor biedt. Daar is in dit geval sprake van. Het



college werkt daarom mee aan een afwijking van het bestemmingsplan om de omgevingsvergunning
te kunnen verlenen.

9. Map ter kennisname”
. Memo vroegsignalering — akkoord.

10. Map ‘uitnodigingen”

11. ‘Keekopdeweek”

Vastgesteld op 6 september 2022

A. Idem
secretari -directeur


