
Besluitenlijst college van burgemeester en wethouders 6 december 2022

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

Agenda

2. Vaststellen besluitenlijst 29 november 2022
• Conform vastgesteld.

3. 21nov22, Subsidie SMW en AMW 2023 De Kaai; conceptbesluit:
1. In te stemmen met het subsidieverzoek van “De Kaai” voor de inzet van 2 uren

schoolmaatschappelijk werk en 4 uren algemeen maatschappelijk werk per week op Vlieland voor
het jaar 2023.

2. Hiervoor een budget van 20.487,00 beschikbaar te stellen waarvoor als volgt dekking gevonden
wordt;
€ 15.658 uit het budget EP000277 4438000 algemeen maatschappelijk werk
€2.782,20 uit de SPUK onderwijsvertragingen COVID 19
€2.100 t.l.v. het rekening

3. € 6.829,00 van de factuur te boeken t.l.v. EP000372 4438000 voor schoolmaatschappelijk werk.
4. € 13.658,00 van de factuur te boeken t.l.v. EP000277 4438000 voor algemeen maatschappelijk

werk.

Besluit:
• Conform vastgesteld.

Samenvatting
Vanuit het nationaal programma onderwijs ontvangt de gemeente Vlieland gelden die ingezet kunnen
worden om het mentale welzijn van kinderen en jeugdigen te bevorderen. Het college stemt in om dit
budget te gebruiken voor schoolmaatschappelijk werk op de Jutter.
Om te voorzien in een laagdrempelig aanbod voor hulp en ondersteuning aan de inwoners van
Vlieland verstrekt het college subsidie aan ‘De Kaai” voor de inzet van algemeen maatschappelijk
werk.

4. 23nov22, Toetsingskader Wmo; conceptbesluit:
1. Het toetsingskader Wmo te gebruiken om toezicht te houden op de kwaliteit van Wmo

voorzieningen;
2. Het toetsingskader Wmo vast te stellen als nadere regels;
3. Aan het toetsingskader Wmo terugwerkende kracht te verlenen tot en met 1 januari 2022;
4. Het toetsingskader Wmo te publiceren.

Besluit:
• Conform vastgesteld.

Samenvatting
Het college heeft een toetsingskader voor de Wet maatschappelijke ondersteuning vastgesteld. De
toezichthouders Wmo gebruiken dit om te toetsen of aanbieders van Wmo-ondersteuning kwalitatief
goede ondersteuning bieden. Daarbij kijken ze naar veilige, doeltreffende, doelmatige en
cliëntgerichte ondersteuning. Dit kader maakt de eisen daaraan concreet, ‘toetsbaar’ en
bespreekbaar.



5. 23nov22, Subsidie ITGWO 2022; conceptbesluit:
1. Kennis te nemen van het jaarverslag 2021 van Stichting Great Wide Open.
2. De subsidie over 2021 definitief vast te stellen op €40.000,-
3. De subsidie over 2022 voorlopig vast te stellen op €40.000,-
4. De stichting ontheffing te verlenen van het inleveren van een activiteitenplan met begroting zoals

beschreven staat in artikel 4 van de subsidieovereenkomst

Besluit:
• Conform vastgesteld.

Samenvatting
Jaarlijks draagt de gemeente financieel bij aan het festival lnto The Great Wide Open (ITGWO). Dit
festival is van grote culturele en economische betekenis voor Vlieland. Hiervoor is in 2019 een
subsidieovereenkomst voor vier jaren afgesloten. Het jaarlijks toe te kennen bedrag is conform de
subsidieovereenkomst € 40.000. De looptijd van deze overeenkomst is vier jaren en loopt af op 1
januari 2023. Vanwege de coronapandemie heeft het festival in deze periode maar twee keer
plaatsgevonden. Met de stichting zal dan ook worden gesproken over toekomst en een eventuele
verlenging van deze overeenkomst.

6. 23nov22, Schenking foto’s; conceptbesluit:
1. Te accepteren van een schenking fotoalbums voor het archief.

Besluit:
• Conform vastgesteld. Graag in UHK hier aandacht aan schenken.

Samenvatting
Het archief van de gemeente Vlieland heeft een assortiment fotoalbums over Vlieland aangeboden
gekregen. Het college heeft besloten deze schenking aan te nemen.

7. 21 nov22, Weigering plaatsen banners SPAR; 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 de weigering van de omgevingsvergunning

Besluit:
• Conform vastgesteld.

Samenvatting
Er is een omgevingsvergunning aangevraagd voor de plaatsing van standaards ten behoeve van
banners bij de SPAR. Het betreft hier een legalisatie, omdat de standaards al zijn aangebracht. De
plaatsing is in strijd met het bestemmingsplan Vlieland Kom. Zowel de raad, als de ondernemers en
bewoners zijn gevraagd naar de wenselijkheid van banners en Beach vlaggen in de Dorpsstraat.
Vanuit ruimtelijk oogpunt zijn opvallende reclameobjecten in de Dorpsstraat niet passend bij de
waarden van het beschermd dorpsgezicht. 0p basis daarvan heeft het college besloten de
omgevingsvergunning te weigeren.



8. 9nov22, Deelname Meld Misdaad Anoniem (MMA); conceptbesluit:
1. Instemmen met het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst met Meld Misdaad Anoniem.
2. Opstellen van een DPIO op MMA voor alle eilanden.

Besluit:
• Conform vastgesteld.

Samenvatting
Meld Misdaad Anoniem (MMA) is een onafhankelijk meldpunt waar mensen anoniem meldingen
kunnen doen. Wanneer na onderzoek blijkt dat de melding anoniem gedaan kan worden zet MMA
de melding door naar partners van MMA zoals de FIOD, de AIVD, de politie, het NVWA en het
Bureau Financieel Toezicht.
Het is voor gemeenten mogelijk om toe te treden aan het samenwerkingsverband van MMA zodat
ook de gemeente relevante meldingen ontvangt. Deze meldingen hebben betrekking op
verschillende onderwerpen zoals drugsdelicten, radicalisering, ondermijnende activiteiten of
woonfraude.
De provincie Fryslân ziet een meerwaarde in het gezamenlijk optreden door afle Friese gemeenten
tegen ondermijning. Door de Friese gemeenten de mogelijkheid te geven om aan te sluiten bij MMA
wordt deelname gestimuleerd. Vandaar dat de provincie een subsidieregeling heeft opgesteld voor
de Friese gemeenten.

Het college heeft besloten aan te sluiten bij MMA en daarbij tevens gebruik te maken van de
subsidieregeling van de provincie waardoor aan de deelname tot eind 2024 geen kosten zijn
verbonden.

9. 28nov22, Last onder dwangsom terrasscherm Duinkersoord 1; conceptbesluit:
1. Een last onder dwangsom tot verwijderen van het terrasscherm bij Duinkersoord 1 op te leggen.
2. Een besluit te nemen over het prioriteit toekennen aan de handhaving van terrasschermen.

Besluit:
• Conform vastgesteld.

Samenvatting
Naar aanleiding van een melding is er geconstateerd dat er op Duinkersoord 1 een ondoorzichtige
terrasafscheiding is geplaatst. Het bestemmingsplan Recreatiewoningen Noordzeeduinen Vlieland en
het daarbij behorende kwaliteitsdocument staat enkel doorzichtige terrasafscheidingen toe. De
gemeente treedt handhavend op tegen deze overtreding met een last tot verwijdering.

10. Map “terkennisname”

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. “Keekopde k”

stgesteld op 13 ecember 2022 ‘7
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