
Besluitenlijst college van burgemeester en wethouders 29 november 2022

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

Agenda

2. Vaststellen besluitenlijst 22 november 2022
• Conform vastgesteld.

3. 16nov22, Aanschaf nieuwe meetset; conceptbesluit:
1. In te stemmen met de aanschaf van een nieuwe Stonex S580 meetset voor een bedrag van

€ 5.280,-.
2. Af te zien van het opvragen van meerdere offertes.
3. De kapitaallasten voor deze investering te voldoen ten laste van het budget algemene tractie- en

hulpmiddelen.
Besluit:
• Conform vastgesteld.

Samenvatting
Het huidige GPS-meetapparaat van de gemeente is verouderd en aan vervanging toe. De gemeente
wil investeren in een nieuwe gebruiksvriendelijke meetset waarmee sneller, eenvoudiger en
nauwkeuriger gemeten kan worden. Na een bezoek van de leverancier is een voorstel gedaan voor
de aanschaf van een nieuwe meetset.

4. 8nov22, Nieuw sleutelsysteem de Jutter; conceptbesluit:
1. Een nieuw elektronisch toegangscontrole systeem te installeren in gebouw de Jutter, Lutinelaan

3.
2. Akkoord te gaan met de offerte van Regts BV.
3. Af te zien van het opvragen van meerdere offertes.
4. Een budget aan te vragen bij de raad voor een bedrag van € 17.725,-.
5. Het budget te dekken uit de voorziening onderhoud gebouwen.
Besluit:
• Conform vastgesteld.

Samenvatting
Het huidige sleutel systeem in de Jutter blijkt niet te volstaan. Door de vele verschillende gebruikers
van het gebouw, divers gebruik van de lokalen en wisselingen van personeel is er geen goed
overzicht meer van het sleutelbeheer. Ook zijn er te weinig sleutels in omloop. De gemeente wil
daarom investeren in een nieuw elektronisch toegangssysteem. Door middel van tags is het nieuwe
systeem goed in te regelen en kunnen ook delen van het gebouw worden afgesloten. Het betreft een
uitbreiding van het bestaande systeem wat we al hebben in andere gemeentelijke gebouwen zoals
het gemeentehuis. Dit komt ten goede van de beheersbaarheid van het gehele systeem. Bij de raad
zal er een investeringsbudget aangevraagd worden.

5. 23nov22, twee keer beslissing op bezwaar parkeerplaatsen Dennenlaan; conceptbesluit:
1. Het bezwaar met nummer 263457 kennelijk niet-ontvankelijk te verklaren.
2. Het bezwaar met nummer 263472 kennelijk niet-ontvankelijk te verklaren.
Besluit:
• Conform vastgesteld.

gemeente



gemeente

Samenvatting
Het college ontving twee bezwaarschriften op het besluit van 19 april 2022 om twee parkeerplaatsen
op de Dennenlaan te maken. Het besluit van de gemeente ziet op het feitelijk plaatsen van de
parkeerplaatsen. De wet bepaalt dat tegen een besluit tot een feitelijke handeling het niet mogelijk is
om bezwaar aan te tekenen. Beide bezwaren zijn om deze reden kennelijk niet-ontvankelijk. Dit haalt
niet weg dat het college de bezwaren wel heeft opgepakt. Het college is met de bezwaarmakers en
andere omwonenden en belanghebbenden in gesprek over een passende locatie voor twee extra
parkeerplaatsen. Tot er een definitieve locatie is aangewezen, wordt het plaatsen van de
parkeerplaatsen uitgesteld.

6. 21nov22, verwerken overtollig zand Boswijk; conceptbesluit:
1. Het overtollige zand van Boswijk toe te passen in de verzakkingsgaten van de zuidoostelijke

havendam.
2. Hiertoe opdracht te geven aan de firma J.Tot.
3. Voorafgaand aan de toepassing partijkeuringen te laten uitvoeren door Enviso.
4. De kosten van in totaal € 13.600 te dekken uit het restant budget Boswijk.
Besluit:
• Conform vastgesteld.

Samenvatting
Na afronding van de inrichting van Boswijk is er een hoeveelheid zand overgebleven.

Met Rijswaterstaat is overeengekomen dat dit kan worden toegepast in de verzakte delen van het
zandige deel van de zuidoostelijke havendam

7. 17nov22 Belastingverordeningen 2023; conceptbesluit:
1. Aan de gemeenteraad voor te stellen de volgende belastingverordeningen (mcl. tarieven) 2023 vast te

stellen op 19december2022:
1. Verordening onroerendezaakbelasting 2023
2. Verordening afvalstoffenheffing 2023
3. Verordening reinigingsrechten 2023
4. Verordening rioolhefling 2023
5. Verordening toeristenbelasting 2023
6. Verordening watertoeristenbelasting 2023
7. Verordening forensen belasting 2023
8. Verordening lijkbezorgingsrechten 2023
9. Verordening precariobelasting 2023
1 0.Legesverordening 2023
11. Verordening hondenbelasting 2023

Besluit:
• Conform vastgesteld.

Samenvatting
Om de belastingen daadwerkelijk te kunnen opleggen, is het noodzakelijk te beschikken over door de
gemeenteraad vastgestelde verordeningen. Met het vaststellen van de verordeningen stelt de raad
de verschillende belastingtarieven 2023 formeel definitief vast.



gemeente

8. IS KOMEN TE VERVALLEN
Besluit:

Samenvatting

9. 23nov22, 4e begrotingswijziging 2022; conceptbesluit:
1. De 4 begrotingswijziging 2022 ter goedkeuring aan de raad voorleggen.
Besluit:

Conform vastgesteld.

Samenvatting
Er zijn ontwikkelingen In het begrotingsjaar die aanpassing van de begroting noodzakelijk maken.

10. 22nov22, AV Frieso 2023; conceptbesluit:
1. De gemeentelijke bijdrage voor cliënten met een AV Frieso zorgverzekering in 2023 te

continueren en vast te stellen op € 24,75 per maand per dient.
Besluit:
• Conform vastgesteld.

Samenvatting
Gemeenten in NWF bieden een gemeentepolis aan, namelijk de AV Frieso via zorgverzekeraar De
Friesland. Deze gemeentepolis is voor inwoners met een laag inkomen en hoge zorgkosten. De
verzekering biedt een brede dekking en inwoners krijgen korting op de premie. De gemeente betaalt
namelijk een deel van de premie. Ook in 2023 kunnen inwoners met een laag inkomen gebruik
maken van de AV-Frieso.

Naast de gemeentepolis bieden de gemeenten NWF vanaf eind 2022 al haar inwoners ook de
poliswijzer aan. De gemeenten vinden het belangrijk dat haar inwoners een zorgverzekering hebben
die aansluit op de zorgbehoefte, zodat men de zorg krijgt die nodig is en niet betaald voor zorg die
niet gebruikt wordt.

Daarom hebben de gemeenten NWF samen met poliswijzer.nl een vergelijkingswebsite gemaakt.

11. 24nov22, Subsidieaanvraag SAV Interreg; conceptbesluit:
1. In te stemmen met het indienen van een aanvraag voor subsidie voor verduurzaming van de

aanloophaven bij Interreg NWE.
2. De subsidieaanvraag bij Interreg NWE in te dienen vôâr de sluitingstermijn op 14 december 2022.
Besluit:

Conform vastgesteld. De gemeenteraad informeren door middel van een memo.

Samenvatting
Gemeente Vlieland, de Energie Coöperatie Vlieland (ECV) en de Stichting Aanloophaven werken
samen aan de ontwikkeling van een plan om de aanloophaven te verduurzamen. Het project heeft
een innovatief karakter waardoor ook mogelijkheden zijn om bij het Europese stimuleringsfonds van
Interreg Northwest Europe (Interreg NWE) subsidie aan te vragen. Het project verduurzaming
aanloophaven Vlieland kan aansluiten als partner in subsidieaanvraag van een consortium met
meerdere aqua thermie projecten in de noordwest regio van Europa.

12. Map “ter kennisname”

13. Map “ter bespreking”

14. Map “uitnodigingen”

15. Overzicht afhandeling overige agendapunten collegevergaderingen



gemeente

secretar -directeur

16. Overzicht afhandeling onderwerpen inloopspreekuren en verslagen

17. Overzicht afhandeling moties, toezeggingen en vragen gemeenteraad

18. Keekopdeweek”

Vastgesteld op 6 december 2022


