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Besluitenhijst college van burgemeester en wethouders 20 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 13 september 2022
• Conform vastgesteld

3. 14sept22, beantwoording vragen Lijst Fier inzake aanpak ordeverstoorders; conceptbesluit:
1. In te stemmen met de schriftelijke reactie op de door Lijst Fier ingediende vragen
2. De raad informeren overeenkomstig de afgesproken werkwijze via de griffier
Besluit:
• Conform vastgesteld.

Samenvatting
Van de fractie van Lijst Fier ontvingen wij een verzoek tot het schriftelijk beantwoorden van vragen
betreft een plan van aanpak ter voorkoming van ongewenst provocerend gedrag door jonge
ei landers.
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.

4. 13sept22, nota reserves en voorzieningen; conceptbesluit:
1. Bijgaande nota reserves en voorzieningen en de daaruit voortkomende begrotingswijziging aan

de raad voorleggen ter vaststelling op 10 oktober 2022.
Besluit:
• Conform vastgesteld.

Samenvatting
De nota reserves en voorzieningen 2022 dient door de raad te worden vastgesteld. Op 12 september
2022 is de nota als discussie stuk in de raad aan de orde geweest. De raad heeft toen diverse
vragen gesteld en de conclusie werd gesteld dat de nota als voorgesteld kon worden opgesteld om
nu te worden vastgesteld.

5. 29aug22, terrasoverkappingen; conceptbesluit:
1. In te stemmen met het verruimen van de vergunningsvrije plaatsingsmogelijkheden van

zonneschermen met enkel steunpunten aan het eind van de overkapping
Besluit:
• Wordt aangehouden voor nader juridisch advies.

Samenvatting
Op Vlieland worden meerdere terrassen afgeschermd tegen het zonlicht met een zonnescherm. Het
plaatsen van een zonnescherm is onder voorwaarden vergunningsvrij. Eén van die voorwaarden is
dat het scherm geen steun buiten de aanhechting aan de muur mag hebben. Vanwege de wind is het
op plekken op Vlieland vrijwel ondoenlijk om een zonnescherm zonder steun te laten functioneren.
Het volledig ondersteunen zorgt evenwel voor een permanent aanwezige vergroting van de
bebouwde ruimte. Het college heeft ingestemd met een verruiming van de vergunningsvrije
mogelijkheden door uitsluitend een steun toe te staan aan het eind van het zonnescherm. Daarmee
worden de zonneschermen vergunningsplichtig en kan tegen verleende vergunningen bezwaar
worden gemaakt. De verruiming geldt niet voor de terrassen in de Dorpsstraat.



6. Concept zienswijze aanpassing en aanvulling vervoersplan 2023
1. Instemmen met de concept brief.

Samenvatting:
In samenwerking met de gemeente Terschelling is een zienswijze opgesteld op de voorgestelde
aanpassing en aanvulling vervoersplan 2023 van Doeksen.

Besluit: Conform vastgesteld.

7. “Keekopdeweek”

Vastgesteld op 27 september 2022

6)
M. hrier

ur eeester


