
Besluitenlijst college van burgemeester en wethouders 11 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)

Agenda

2. Vaststellen besluitenlijst 4 oktober 2022
• Conform vastgesteld.

3. 3okt22, Ondersteuning GOABNVE door Sardes; conceptbesluit:
1. In te stemmen met de offerte van Sardes voor ondersteuning bij besteding van GOAB

(gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid) en inzetten op VVE beleid.
2. Een budget van €7744,00 beschikbaar te stellen.
3. Dit te dekken uit de van het Rijk ontvangen gelden voor OAB.
Besluit:
• Conform vastgesteld.

Samenvatting
Het Rijk heeft een specifieke uitkering in het leven geroepen om onderwijsachterstanden te
voorkomen. 4 jaar lang krijgt de gemeente hier elk jaar een bedrag voor. Gebleken is dat de
gemeente Vlieland een onderbesteding van het GOAB-budget heeft, terwijl er geen VVE (voor- en
vroegschoolse educatie) aangeboden wordt aan doelgroep peuters op het eiland. Hierdoor dreigt een
flink deel van het overgebleven GOAB-budget teruggestort te moeten worden naar het Rijk. Om dit
budget met terugwerkende kracht goed te besteden hebben wij de hulp van Sardes ingeroepen.
Zij kunnen ons (gemeente Vlieland, SKF, De Jutter) ondersteuning bieden bij het maken van
GOAB/VVE beleid.

4. 3okt22, Begroting 2023; conceptbesluit:
1. De programmabegroting 2023 in concept vast te stellen en aan de raad aan te bieden ter

vaststelling op 31 oktober 2022.
2. De aanbiedingsbrief bij de begroting 2023 vast te stellen.
3. De Begroting voorafgaande aan de raadsvergadering tenminste twee weken ter inzage te leggen.
Besluit:
• Conform vastgesteld.

Samenvatting
De begroting 2023 en het meerjarenperspectief 2024 — 2026 is opgesteld, zodat de raad op 31
oktober 2022 in de gelegenheid kan worden gesteld deze vast te stellen.

5. 3okt22, Delegatiebesluit omgevingsplan Vlieland; conceptbesluit:
1. In te stemmen met het voorstel aan de gemeenteraad om het delegeren van bevoegdheden aan

het college van burgemeester en wethouders tot vaststelling van delen van het omgevingsplan
vast te stellen.

Besluit:
• Conform vastgesteld.

Samenvatting
Artikel 2.8. van de Omgevingswet geeft de gemeenteraad de bevoegdheid om de vaststelling van
delen van het omgevingsplan te delegeren aan het college. Met delegatie kan de raad er voor zorgen
dat de uitvoering van het beleid, ook als dat een aanpassing van het omgevingsplan betreft, bij het
college neergelegd wordt. Dat voorkomt mogelijk overvolle agenda’s van de raad, dat zelfde zaken
meerdere keren bij de raad langskomen, maar zal ook besluitvormingsprocessen versnellen en de



efficiency verbeteren. Tegen het delegatiebesluit zelf kunnen geen rechtsmiddelen worden
aangewend.

6. 4okt22, Meerjarenkoers 2023-2026 en Regionaal Risicoprofiel 2022-2025 VRF; conceptbesluit:
1. Instemmen met de Meerjarenkoers 2023-2026 en het Regionaal Risicoprofiel 2022-2025 VRF.
2. Raad voorstellen geen zienswijze in te dienen.
Besluit:
• Conform vastgesteld.

Samenvatting
De Veiligheidsregio Fryslan (VRF) heeft de Meerjarenkoers 2023-2026 en Regionaal Risicoprofiel
2022-2025 ter kennisname toegezonden aan de gemeente. De gemeenteraad wordt in de
gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen. Het college van burgemeester en wethouders
adviseert de raad geen zienswijze in te dienen.

7. Map ter kennisname’

8. Map ter bespreking”

9. Map uitnodigingen”
Voor kennisgeving aangenomen.

10. Keekopdeweek’

Vastgesteld op 18 oktober 2022

ir


