
Besluitenlijst college van burgemeester en wethouders 6 september 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 30 augustus 2022
• Conform vastgesteld.

3. 25aug22, aanschaf compact voertuig plus bijpassende zoutstrooier; conceptbesluit:
1. Aanschaf van een lichte bedrijfswagen met open kiepende bak in een 4x4 uitvoering
2. Aanschaf van een hijskraantje op het voertuig
3. Aanschaf van een compacte natzoutstrooier
Besluit:
• Conform vastgesteld.

Samenvatting
De huidige vrachtwagen is te groot, te complex en te veel bezet om alle beoogde werkzaamheden uit
te voeren. De vrachtwagen wordt grotendeels ingezet in de vuilinzameling en dit zal alleen maar
toenemen bij het steeds meer ondergronds gaan van de afvalinzameling. Daarnaast kleven er nogal
wat nadelen aan het voertuig voor de overige werkzaamheden, het voertuig is hiervoor te groot.
Door het aanschaffen van een compacte lichte bedrijfswagen kunnen al deze overige
werkzaamheden uitgevoerd worden. Het voorgesteld voertuig is een bestelwagen met daarop
gebouwd een kiepende platte bak met een kleine hijskraan inclusief lierfunctie. Helaas zijn elektrische
varianten in deze klasse nog niet leverbaar.
De huidige zoutstrooier is aan vervanging toe. Met de nieuwe strooier kan preventief gestrooid
worden. Gezien het wegennet van Vlieland kunnen we uit de voeten met een compacte strooier die
past op het nieuw aan te schaffen voertuig, of geplaatst kan worden op een aanhanger.
De voorgestelde strooier is een demo model en kan tegen een gereduceerde prijs overgenomen
worden.

4. 29aug22, aanpak openbaar groen Lutinelaan/ de Drift; conceptbesluit:
1. In te stemmen met de aanpak van het openbaar groen tussen de Lutinelaan en de Drift

overeenkomstig het ontwerp van mei 2022
Besluit:
• Conform vastgesteld.

Samenvatting
Samen met de aangrenzende bewoners is gekeken naar een andere inrichting van het openbaar
groen tussen de Lutinelaan, de Sparrenlaan en achter de woonhuizen aan De Drift. Hieruit is een
ontwerpschets voortgekomen waarmee iedereen heeft ingestemd. Het college heeft eveneens met
dit ontwerp en de aanpak daarvan ingestemd. De werkzaamheden vangen aan met het verwijderen
van bomen. Hiervoor wordt een vergunning aangevraagd. Volgend jaar zal het gebied vervolgens
worden ingericht.

5. 30aug22, jaarprogramma VTH Fryslan; conceptbesluit:
1. Het jaarprogramma VTH Fryslan basistaken 2022 vast te stellen
Besluit:
• Conform vastgesteld.

Samenvatting



gemeente

Voor 2022 is het eerste jaarprogramma VTH (vergunningverlening, toezicht en handhaving)-beleid
Fryslân (FUMO) opgesteld. Dit jaarprogramma omvat alle basistaken gesplitst in een lokaal en een
regionaal programma.

6. 29aug22, cranberries plukken; conceptbesluit:
1. Ontheffing te verlenen op het verbod van het plukken van cranberries vanaf 15 september tot en

met 30 november 2022
Besluit:
• Conform vastgesteld.

Samenvatting
Het is verboden om cranberries te plukken op Vlieland. De gemeente kan echter ontheffing verlenen
om toch het plukken van cranberries toe te staan. Deze ontheffing wordt jaarlijks verleend in overleg
met Staatsbosbeheer. Staatsbosbeheer bepaald de periode voor de pluk en voor dit jaar is dat 15
september tot en met 30 november 2022.

7. 29aug22, uitspraak zaak AVG N.; conceptbesluit:
1. De uitspraak van de Raad van State afdeling bestuursrechtspraak ter kennisname aan te nemen
Besluit:
• Conform vastgesteld.

Samenvatting
Het college heeft enige tijd geleden een AVG verzoek ontvangen. Dit is een verzoek om na te gaan
of een gemeente persoonsgegevens van de aanvrager heeft. Bij deze zaak weigerde aanvrager zich
te identificeren. Het verzoek is om deze reden afgewezen. Tegen deze afwijzing heeft de aanvrager
bezwaar, beroep en later hoger beroep ingesteld. Dit is de uitspraak van het hoger beroep. De
rechtbank heeft het college in het gelijk gesteld en heeft misbruik van recht aangenomen.

8. 30aug22, sanering Japanse duizendknoop; conceptbesluit:
1. In te stemmen met de eenmalige bijdrage (voor Vlieland, andere 50% is in rekening gebracht bij

Staatsbosbeheer) in de kosten van de sanering van de Japanse duizendknoop ad € 30.900,75
(ex BTW)

2. In te stemmen met de uitvoering door Sootiens Ecology te Eindhoven
3. In te stemmen met een afwijking van de inkoop- en aanbestedingsvoorwaarden voor wat betreft

het aanvragen van meerdere offertes
4. Middels een begrotingswijziging de raad de uitgave te laten vaststellen
Besluit:
• Conform vastgesteld.

Samenvatting
De Japanse duizendknoop is een invasieve exoot die ontzettend woekert, De plant groei supersnel,
en overal doorheen. De bestrijding moet gedaan worden door gespecialiseerde bedrijven. Op de
locatie nabij de Esdoornlaan is deze plant aangetroffen. In overleg met Staatsbosbeheer is besloten
samen de bestrijding van deze plant te bekostigen (50/50) en op basis van de offerte in te stemmen
met de bestrijding door Soontiens Ecology uit Eindhoven.

9. 29aug22, beantwoording vragen Lijst Fier Havenweg 1-3; conceptbesluit:
1. Instemmen met de schriftelijke reactie op de door Lijst Fier ingediende vraag
2. De 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.
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10. Map ter kennisname’

11. ‘Keekopdeweek”

2022

secretaris-directeur

Vastgesteld op 13


