
Besluitenlijst college van burgemeester en wethouders 13 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)

Agenda

2. Vaststellen besluitenlijst 6 september 2022
• Conform vatgesteld.

3. 30aug22, plaatsen glijbaan schoolplein De Jutter; conceptbesluit:
1. In te stemmen met de aanvraag omgevingsvergunning
2. In te stemmen met de strijdigheid met het bestemmingsplan
3. In te stemmen met het afwijken 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
Er is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor de plaatsing van een glijbaan achter op het
schoolplein bij De Jutter. Vanwege de bouwhoogte van 8,50 m is er geen sprake van een
vergunningsvrij bouwwerk. Vanwege diezelfde bouwhoogte is er strijd met het bestemmingsplan. Het
college is akkoord met de plaatsing en de benodigde afwijking van het bestemmingsplan. Tegen de
verleende omgevingsvergunning kan bezwaar worden gemaakt.

4. 6sept22, subsidie Louise Post; conceptbesluit:
1. In te stemmen met een incidentele subsidie Poëzie en Viie
2. Hiervoor € 1.750,- beschikbaar te stellen
3. Dit te dekken uit de pot voor incidentele en kleine subsidies (EP1 03)
Besluit:
• Conform vastgesteld.

Samenvatting
Op 15 september 2022 vindt Poëzie en Viie voor de tweede keer plaats, onder leiding van
eilanddichter Gerda Posthumus in het cultureel centrum van Vlieland, de Nicolaaskerk. Op deze
geboortedag van de dichter J.J Slauerhoff, die voor Vlieland een cultureel erfgoed belichaamt, wil de
Stichting dit jaar de samenhang tussen poëzie en wetenschap belichten, met name die tussen poëzie
en astronomie. De gemeente ondersteunt dit initiatief middels een incidentele subsidie.

5. 7sept22, beantwoording vragen Lijst Fier inzake pilot BOA; 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 over de pilot BOA. 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.

6. 7sept22, teksten begroting 2023; conceptbesluit:
1. Teksten van de budgethouders vaststellen en zo opnemen in de begroting 2023



Besluit:
• Met enkele aanpassingen akkoord.

Samenvatting
In de begroting worden diverse teksten van budgethouders opgenomen waarin zij onder andere
aangeven wat de doelen voor het komende begrotingsjaar zijn en welke acties nodig zijn om deze
doelen te bereiken. Deze teksten zijn nu gereed en kunnen alvast worden vastgesteld, zodat deze
teksten opgenomen kunnen worden in de begroting 2023.

7. Map ter kennisname”

8. Map “ter bespreking’

9. Map “uitnodigingen”

10. Overzicht afhandeling overige agendapunten collegevergaderingen

11. Overzicht afhandeling moties, toezeggingen en vragen gemeenteraad

12. “Keekopdeweek”
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