
Besluitenlijst college van burgemeester en wethouders 4 oktober 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 27 september 2022
• Conform vastgesteld.

3. 20sept22, bestemmen toegekende rijksmiddelen voor verduurzaming Vlieland; conceptbesluit:
1. De verkregen rijksmiddelen voor de uitvoering van het Klimaatakkoord voor 2022 a € 102.753,-

toegekend in de meicirculaire 2022 en uitgekeerd via het gemeentefonds, in te zetten voor de
verduurzaming van Vlieland

2. Deze rijksmiddelen voor de uitvoering van het klimaatakkoord voor 2022 a € 102.753,- toe te
voegen aan de gemeentelijke reserve duurzaamheid

3. De toewijzing van deze rijksmiddelen aan de reserve duurzaamheid later als begrotingswijziging
naar de raad te brengen.

Besluit:
• Conform vastgesteld.

Samenvatting
Via de meicirculaire heeft het rijk de gemeente Vlieland voor 2022 een bedrag van € 102.753,-
toegekend voor de uitvoering van het Klimaatakkoord. Het uitvoeren van het Klimaatakkoord is een
verplichte taak voor gemeenten. Door deze rijksmiddelen te bestemmen aan de gemeentelijke
reserve duurzaamheid wordt gegarandeerd dat deze middelen beschikbaar zijn voor de uitvoering
van het Klimaatakkoord.

4. 28sept22, ophoging energietoeslag € 1 .300; conceptbesluit:
1. De beleidsregels eenmalige energietoeslag 2022.3 gemeente Vlieland vaststellen en gelijktijdig

versie 2022.2 te laten vervallen.
a. De eenmalige energietoeslag van € 800 verhogen tot een bedrag van maximaal 1.300,-
b.De controlesystematiek- achteraf (op basis van steekproef) voor de groep zzp’ers toevoegen.

2. De doelgroep en voorwaarden ongewijzigd te laten
3. De kosten ten laste te brengen van de extra te ontvangen middelen vanuit het Rijk
Besluit:
• Conform vastgesteld.

Samenvatting
Het college van B&W heeft op 29 maart 2022 besloten over te gaan tot een betaling voor een
eenmalige energietoeslag van € 800 euro per huishouden voor mensen met een inkomen tot 130%
van de van toepassing zijnde bijstandsnorm. Dit ter compensatie voor de hoge energielasten. Deze
eenmalige regeling wordt verhoogd naar € 1 .300 per huishouden.
De laatste € 500 euro van de energietoeslag wordt naar verwachting in oktober 2022 uitgekeerd.
De inwoners die al een toeslag van € 800 hebben ontvangen hoeven deze niet opnieuw aan te
vragen. Indien er recht bestaat op de extra € 500 wordt deze automatisch uitbetaald.
Inwoners die deze toeslag nog niet hebben aangevraagd en dus ook nog niet de eerste € 800 euro
hebben gekregen roepen wij op om dat alsnog te doen.

5. 22sept22, vervangen vuilpers; conceptbesluit:
1. In te stemmen met de offerte van KTK voor het realiseren van een nieuwe persinstallatie op de

gemeentewerken
2. Hiervoor circa €1 39.765,- euro beschikbaar te stellen



3. Af te zien van het opvragen van meerdere offertes
4. Dit te dekken uit INV 2022302 en INV 2022303
Besluit:
• Conform vastgesteld.

Samenvatting
De stationaire vuilpers op de gemeentewerken is aan het einde van zijn economische en technische
levensduur. De algehele technische staat is matig tot slecht. Ook de kooi, tegen het verwaaien van
afval, is er slecht aan toe. Delen zijn doorgeroest en dit zorgt voor een gevaarlijke situatie. De
onderhoudskosten van de pers zelf lopen ook steeds meer op. De huidige en toekomstige wijze van
afvalinzameling vraagt om een vervang van de vuilpers. De pers in de uitvoering zoals genoemd in
de offerte van KTK is volledig op maat gemaakt en voldoet aan de wensen die we stellen.

6. Map uitnodigingen”
• Introductiebijeenkomst Omrin — reserveren voor nieuwe wethouder
• Lezing Wetterskip 17 november — burgemeester aanmelden.
• RIEC Noord Nederland — burgemeester aanmelden.
• Overige uitnodigingen v.k.a.

7. “Keek op de week”

2022


