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Besluitenlijst college van burgemeester en wethouders 15 november 2022

Aanwezig: M. Schrier, burgemeester
R. de Jong, wethouder
M.C.A. Vellinga — Beemsterboer, wethouder
A. Idema, secretaris-directeur

1. Agenda

2. Vaststellen besluitenlijst 8 november 2022
• Conform vastgesteld.

3. 7nov22, Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit 2023; conceptbesluit:
1. De leden van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit te ontslaan en te (her)benoemen volgens

het voorstel HOs & Hiem van 31 oktober 2022.
2. Dit besluit ook door de gemeenteraad te laten nemen.
Besluit:
• Conform vastgesteld.

Samenvatting
De leden van de Welstandscommissie van Hûs en Hiem moeten door de gemeenteraad worden
benoemd. De leden van de Monumentencommissie moeten door het college van B&W worden
benoemd. In Friesland zijn deze commissies ondergebracht in één Adviescommissie Ruimtelijke
Kwaliteit van de gemeenschappelijke regeling Hûs en Hiem (GR).
Deze adviescommissie heeft een voorstel gedaan tot ontslag en herbenoeming van leden. Dit
voorstel wordt voorgelegd aan de gemeenteraad

4. 7nov22, Verbouw Dorpsstraatll4-116; conceptbesluit:
1. In te stemmen met de strijd met het bestemmingsplan.
2. In te stemmen met het afwijken van het bestemmingsplan met toepassing van artikel 4, lid 1,

bijlage 2 Bor.
3. In te stemmen met het verlenen van de omgevingsvergunning.
Besluit:
• Conform vastgesteld.

Samenvatting
Er is een omgevingsvergunningaanvraag ontvangen voor de renovatie en verbouw van Dorpsstraat
114-116. Met name nummer 114 wordt aangepast, zodat beide panden zich meer als eenheid
manifesteren en gebruikt kunnen worden. De panden worden geheel vernieuwd en verduurzaamd. In
het pand wordt een restaurant met acht hotelkamers gevestigd. Het plan is in strijd met het
bestemmingsplan omdat de twee panden aan de Dorpsstraat een goothoogte krijgen van meer dan
3,50 m en het gehele pand deels wordt voorzien van een plat dak. Het college is bereid af te wijken
van het bestemmingsplan om aan het plan medewerking te kunnen verlenen. Tegen de verleende
afwijking en omgevingsvergunning kan bezwaar worden gemaakt.

5. 7nov22, Vervanging grasmaaier; conceptbesluit:
1. Instemmen met de vervanging van de huidige zitgrasmaaier.
2. De opdracht voor levering te gunnen aan D.E.M. te Leeuwarden.
Besluit:
• Conform vastgesteld.

Samenvatting
De huidige zitmaaier is 8 jaar oud en is aan vervanging toe. Normaliter werd de machine na 5 jaar
vervangen, maar door het terughoudend maaien van bermen en grasvelden was de technische staat
nog zo goed dat de vervanging uitgesteld kon worden. Maar nu na 8 jaar zitten er toch grotere
reparaties aan te komen. De machine kan (nu nog) met een goede inruilprijs vervangen worden. Er
zijn nog geen geschikte elektrische varianten.
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6. 7nov22, Last onder dwangsom Dorpsstraat 91; conceptbesluit:
1. Een last onder dwangsom op te leggen aan de eigenaar van de Dorpsstraat 91
Besluit:
• Conform vastgesteld.

Samenvatting
In de tuin van de Dorpsstraat 91 zijn twee bouwwerken in de open erf zone gebouwd. Op grond van
het bestemmingsplan Vlieland Kom, mogen er geen bouwwerken in de open erf zone worden
gebouwd. Naar aanleiding van een waarschuwing en een voornemen last onder dwangsom zijn de
bouwwerken niet verwijderd. Daarom gelasten wij de eigenaar nu de bouwwerken op straffe van een
dwangsom te verwijderen.

7. 3nov22, Formatieplan actualiseren ; conceptbesluit:
1. Besluit het formatieplan voor de bestuurlijke Organisatie van de gemeente Vlieland met peildatum

28 oktober 2022 vast te stellen
Besluit:
• Conform vastgesteld.

Samenvatting
Het college besluit het formatieplan voor de bestuurlijke Organisatie van de gemeente Vlieland met
peildatum 28 oktober 2022 vast te stellen.

8. 26okt22, Deelname De Friese Aanpak 2023-2024; conceptbesluit:
1. Akkoord te gaan met deelname aan De Friese Aanpak 2023-2024, als verwoord in het

programmaplan (bijlage 1).
2. Een bijdrage van € 5082 voor 2023 en € 5329 voor 2024 beschikbaar te stellen.
3. De benodigde personele inzet voor DFA op projectbasis beschikbaar te stellen.
4. De Stuurgroep mandaat te verlenen voor de aansturing van De Friese Aanpak binnen de kaders

van het programmaplan.
5. Deelname bestuurlijke vertegenwoordiger van de Waddeneilanden in de Stuurgroep.
Besluit:
• Conform vastgesteld.

Samenvatting
De Friese Aanpak (DFA) is een samenwerkingsprogramma dat begonnen is rondom de
Omgevingswet en bestuurlijke vernieuwing. Met het op handen zijnde in werking treden van de
Omgevingswet is voorgesteld om DFA voort te zetten voor een gezamenlijke aanpak van de grotere
vraagstukken die op ons af komen, zoals de stikstofaanpak, woningbouwopgave, energie, landbouw,
klimaatadaptatie en de sturende rol van water evenals sturing op de kwaliteit van de fysieke
leefomgeving.
DFA kan helpen om inhoudelijke vraagstukken versneld op te pakken, verbindingen te maken en
resultaten goed te laten landen in de betrokken organisaties. De meerwaarde van DFA zit in
efficiëntie, integraliteit en samenhang door een projectmatige gezamenlijke aanpak. Het gaat om een
samenwerking van de gezamenlijke Friese gemeenten, provincie en waterschap, waarbij ook
Gemeenschappelijke Regelingen en Rijkswaterstaat zijn aangehaakt.



9. 3nov22, Meerjarig programmaplan GR de Waddeneilanden; conceptbesluit:
1. Kennis te nemen van het Meerjarig programmaplan 2023-2026 ‘Wad nu, wat later” van de

gemeenschappelijke regeling de Waddeneilanden.
2. In te stemmen met bijgaand concept raadsvoorstel en -besluit, waarbij wordt voorgesteld een

positieve zienswijze af te geven.
Besluit:
• Conform vastgesteld.

Samenvatting
In de Gemeenschappelijke Regeling (GR) van het samenwerkingsverband de Waddeneilanden is
vastgelegd dat in het eerste jaar van de zittingsperiode van de raden een Meerjarig programmaplan
voor het samenwerkingsverband wordt vastgesteld. Het aangeboden Meerjarig programmaplan
2023-2026 “Wad nu, wat later” is op 20 oktober 2022 voorlopig vastgesteld door het Algemeen
Bestuur van de GR. Het wordt nu aan de gemeenteraden aangeboden om hun zienswijze hierop te
geven. Het Algemeen Bestuur van de GR zal het vervolgens op 23 maart 2023 definitief vaststellen,
waarbij ze rekening houden met de ingediende zienswijzen. De gemeenteraad van Vlieland wordt
voorgesteld om kennis te nemen van dit Meerjarig programmaplan en een positieve zienswijze af te
geven

10. Map ‘ter kennisname”

11. Map ‘ter bespreking”

12. Map “uitnodigingen”

13. Overzicht afhandeling overige agendapunten collegevergaderingen

14. Overzicht afhandeling onderwerpen inloopspreekuren en verslagen

15. Overzicht afhandeling moties, toezeggingen en vragen gemeenteraad

16. “Keekopdeweek”

Vastgesteld op 22 nvember 2022
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