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Besluitenlijst college van burgemeester en wethouders 27 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 20 september 2022
• Conform vastgesteld.

3. 15sept22, Benoemen bestuurslid SRV; conceptbesluit:
1. Het scheidend bestuurslid de heer CJ.M. Potiek te dechargeren per 1 augustus 2022.
2. De voordracht van de heer P.C. Schalk als bestuurslid van de SRV en daarmee eveneens van de

Stichting Flidunen per 1juli 2022 te honoreren.
Besluit:
• Conform vastgesteld.

Samenvatting
De Stichting Recreatiebelangen Vlieland draagt een nieuw bestuurslid voor per 1 juli 2022, de heer
P.C. Schalk. Dit in verband met het vertrek van bestuurslid C. Potiek wiens maximale periode als
bestuurslid eindigt op 1 augustus 2022.

4. 21sept22, Bestuurlijk wederhoor rapport RKC inzake toezicht en handhaving; conceptbesluit:
1. In te stemmen met de concept reactie bestuurlijk wederhoor op het rapport van de

Rekenkamercommissie (RKC) inzake toezicht en handhaving.
Besluit:
• Conform vastgesteld.

Samenvatting
De Rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar het beleid en uitvoering van toezicht en
handhaving op de vijf Waddeneilanden. Het concept rapport is aangeboden aan het college van
B&W met het verzoek hun bestuurlijke reactie, als wederhoor, te geven op dit rapport.
In de bestuurlijke reactie geeft het college aan zich te herkenning in de conclusies en aanbevelingen
en dat zij de aanbevelingen mee nemen bij de evaluatie van de lopende pilot inzet eigen” BOA en bij
het opstellen van het handhavingsbeleid en de handhavingsplannen.

5. 13sept22, Plan van aanpak armoede; conceptbesluit:
1. In te stemmen met het Plan van aanpak Armoedebeleid 2023 tot en met 2027 en deze ter

informatie doorsturen aan de raad.
Besluit:
• Conform vastgesteld.

Samenvatting
Met armoedebeleid wil de gemeente Vlieland voorkomen dat inwoners uitgesloten raken van de
deelname aan onderwijs, werk en participatie in de samenleving. Het college heeft een plan van
aanpak vastgesteld voor de formulering van het armoedebeleid voor de periode 2023 tot en met
2027.

6. 22sept22, antwoord schriftelijke vragen; conceptbesluit:
1. In te stemmen met de schriftelijke reactie op de door Lijst Fier ingediende schriftelijke vragen
Besluit:
• Conform vastgesteld.



Samenvatting
De fractie van Lijst Fier heeft schriftelijke vragen gesteld over de taakstelling van de gemeente voor
het huisvesten van statushouders.

7. Map “ter Kennisname”
Stukken voor kennisgeving aangenomen

8. Map ‘ter bespreking”
Stukken inzake Hus en Hiem via college aan de raad aanbieden.

9. Map “uitnodigingen”
Voor kennisgeving aangenomen

10. Map ‘keek op de week’

Vastgesteld op 4 oktober 2022

ena
ris-directeur


