
Besluitenlijst college van burgemeester en wethouders 18 oktober 2022

Aanwezig: M. Schrier, burgemeester
A. Idema, secretans-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 besluitenlijsten 11 oktober 2022
• Conform vastgesteld.

3. 5okt22, Verbijzonderde Interne Controle; conceptbesluit:
1. De verbijzonderde interne controle over het boekjaar 2022 laten uitvoeren door onze accountant

IPA ACON en hiervoor geen andere offertes op te vragen.
2. Het op 11 oktober 2021 vastgestelde controle plan 2021, controleprotocol 2021 en normenkader

met een jaar laten verlengen middels bijgaand raadsbesluit
Besluit:
• Conform vastgesteld.

Samenvatting
Jaarlijks voert de afdeling financiën een interne controle uit, door ziekte is hiervoor op deze afdeling
nu te weinig capaciteit. Deze controle wordt daarom over het boekjaar 2022 door de accountant
gedaan. Basis voor deze controle is het controleplan, controleprotocol en normenkader die op 11
oktober 2021 door de raad zijn vastgesteld voor het boekjaar 2021. Vanaf het boekjaar 2023 komt de
rechtmatigheidsverantwoording bij het college te liggen. Het wetsvoorstel hiervoor is een aantal
malen uitgesteld vandaar dat de op 11 oktober 2021 vastgestelde stukken oorspronkelijk bedoeld
waren voor het boekjaar 2021, nu de wet een jaar is uitgesteld wordt voorgesteld voor het boekjaar
2022 gemakshalve van dezelfde stukken gebruik te maken.

4. 6okt22, Nieuwbouw Dorpsstraat 18; conceptbesluit:
1. In te stemmen met de aanvraag omgevingsvergunning.
2. In te stemmen met de strijdigheid met het bestemmingsplan Vlieland kom.
3. In te stemmen met het toepassen van de afwijkingsbevoegdheid van artikel 4, lid 1, bijlage 2, Bor.
4. In te stemmen met het verlenen van de omgevingsvergunning.
Besluit:
• Conform vastgesteld.

Samenvatting
Op het perceel Dorpsstraat 18 wordt het bestaande pand vervangen door nieuwbouw. Op het perceel
wordt een nieuw pand gebouwd met vijf studio’s/woonkamers voor permanente bewoning en één
recreatieappartement. Het plan is in strijd met het bestemmingsplan omdat er deels buiten het
bouwvlak wordt gebouwd, er meer dan twee woonruimtes worden gerealiseerd en er meer dan 30
m2 aan bijbehorende bouwwerken wordt gebouwd. Voor medewerking is een afwijking van het
bestemmingsplan nodig. Het college is bereid die afwijking te verlenen.

5. lOokt22, Bindend adviesrecht omgevingswet; conceptbesluit:
1. In te stemmen met het bindend adviesrecht inzake de in het bijgaande raadsbesluit genoemde

buitenplanse omgevingsplanactiviteiten.
Besluit:
• Conform vastgesteld.
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Samenvatting
In de Omgevingswet is geregeld dat het college van burgemeester en wethouders voor iedere
aanvraag voor een omgevingsvergunning het bevoegd gezag is, tenzij de Wet anders bepaalt. Onder
de Wet ruimtelijke ordening moest het college in sommige gevallen een verklaring van geen
bedenking van de gemeenteraad vragen. De gemeenteraad kan onder de Omgevingswet bepalen in
welke gevallen zij bij afwijking van de regels van het omgevingsplan een bindend advies af wil geven.
Het college moet dat advies in acht nemen. Het besluit tot het instellen van het bindend adviesrecht
moet vergezeld gaan van een goede motivering en de gemeenteraad moet het besluit bekendmaken.

6. 1 lokt22, 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:
• Conform vastgesteld.

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.

7. lOokt22, Subsidie SKF 2022 en 2023; conceptbesluit:
1. Subsidie over kalenderjaar 2022 en 2023 aan SKF vast te stellen op grond van art. 3 van de

subsidieverordening 2007.
2. De subsidie voor 2022 vast te stellen op €20.700,-.
3. De subsidie voor 2023 vast te stellen op €20.700,-.
4. Vast te stellen dat de in bijlage len 2 opgenomen subsidies een bijdrage leveren aan het

bereiken van de gemeentelijke doelstellingen (art. 2 Algemene Subsidieverordening Vlieland
2007)

Besluit:
• Conform vastgesteld.

Samenvatting
Jaarlijks krijgt de gemeente een bedrag toegekend uit het gemeentefonds om te besteden aan
kinder- en peuteropvang. De houder van een kindcentrum kan een aanvraag doen voor deze
subsidie. De houder moet om deze middelen te verkrijgen voldoen aan een aantal vereisten (zoals
het organiseren van voorschoolse educatie aan peuters in de gemeente Vlieland) die de gemeente
benoemd in de toekenningsbrief.

8. 13okt22, Openstelling vacature medewerker Facilitaire Dienstverlening (Bode); conceptbesluit:
1. Besluit in te stemmen met uitbreiding van de urenomvang van de functie medewerker Facilitaire

Dienstverlening (Bode) met 17 uur per week.
2. Besluit tot interne openstelling van de vacature medewerker Facilitaire Dienstverlening (Bode)

voor totaal 28 uur per week.
3. Besluit in te stemmen met het dekken van de uitbreiding van de urenomvang met 8 uur per week

ten laste van de stelpost 4380010 EP000 1369 Flankerend Ouderenbeleid en met het dekken van
de urenomvang met 9 uur per week ten laste van de reguliere salarispost.

Besluit:
• Conform vastgesteld.
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Samenvatting
Het college besluit tot interne openstelling van de vacature medewerker Facilitaire Dienstverlening
(Bode) voor 28 uur per week.

9. Raadsmemo Energiearmoede.
Besluit: Conform vastgesteld.

10. Map uitnodigingen’
V.k.a.

11. Overzicht afhandeling moties, toezeggingen en vragen gemeenteraad

12. ‘Keekopdeweek”

Vastgesteld op 25 oktober 2022

reis-directeur


