
Besluitenlijst college van burgemeester en wethouders 13 december 2022

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

Agenda

2. Vaststellen besluitenhijst 6 december 2022
• Conform vastgesteld.

3. 6dec22, Evaluatie mantelzorgbeleid; conceptbesluit:
1. De evaluatie Uitvoeringsplan mantelzorgondersteuning 2021-2022 en de daaruit voorkomende

aanbevelingen als input te laten dienen voor het Uitvoeringsplan mantelzorgondersteuning 2023-
2024.

2. De door VWS eenmalig uitgekeerde middelen van € 25.000, die dit jaar niet of deels benut zijn,
over te hevelen naar de begroting 2023.

3. De evaluatie Uitvoeringsplan mantelzorgondersteuning 2021-2022 met informerende brief ter
kennisgeving aan te bieden aan de gemeenteraad.

Besluit:
• Conform vastgesteld. In overleg met de portefeuillehouder dient de raadsmemo aangevuld te

worden.

Samenvatting
Het college besluit de aanbevelingen uit de evaluatie van het uitvoeringsplan
mantelzorgondersteuning 2021-2022 te verwerken in het nieuw op te stellen plan voor 2023-2024.
De eenmalig uitgekeerde middelen uit 2022
€ 25.000 worden overgeheveld naar de begroting 2023. De raad wordt hierover geïnformeerd

4. 5dec22, Rattenbestrijding; conceptbesluit:
1. Instemmen met de samenwerkingsovereenkomst met ‘De Plaagdieren-scout” voor 3 jaar.
2. Af te zien van het opvragen van meerdere offertes.
3. Het budget voor ongediertebestrijding vanaf 2023 op te hogen naar €10.000 per jaar.

Besluit:
• Conform vastgesteld.

Samenvatting
De rattenoverlast neemt de laatste jaren toe. Vooral in bepaalde gebieden op Vlieland heeft men
behoorlijk overlast. Om tot een gerichte aanpak voor deze gebieden te komen is er samenwerking
gezocht met de plaagdieren-scout op Vlieland. Deze plaatselijke ondernemer heeft de
ongediertebestrijding als nieuw bedrijf op een professionele manier opgepakt.

5. 30nov22, Bespreeknotitie programma biodiversiteit bebouwde omgeving; conceptbesluit:
1. In te stemmen met bijgaande bespreeknotitie programma biodiversiteit bebouwde omgeving.
2. In te stemmen met het aan de raad voorleggen en om instemming vragen van de bespreeknotitie.

Besluit:

• Conform vastgesteld. Enkele tekstuele aanpassingen in overleg met de portefeuillehouder.



Samenvatting
In de Omgevingsvisie is biodiversiteit een belangrijk thema. Bij vele beschreven toekomstige
ontwikkelingen is versterken van biodiversiteit telkens een randvoorwaarde. In de visie staat dat de
gemeente een programma biodiversiteit voor de bebouwde omgeving gaat opstellen. Ook in het
raadsbreed akkoord 2022 is gezegd dat de raad het college zal vragen om het programma op te
stellen. In de bespreeknotitie is omschreven op welke wijze het opstellen van het programma wordt
voorgesteld.

6. 7dec22, Schriftelijke vragen Lijst Fier Poiesz; conceptbesluit:
1. In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van Lijst Fier betreffende de

tijdelijke winkel Poiesz op het Westerse Veld.

Besluit:
• Conform vastgesteld, met enkele tekstuele wijzigingen in de antwoordbrief.

Samenvatting
Op 19 december 2022 ligt een bespreeknotitie voor aan de gemeenteraad met betrekking tot de
tijdelijke supermarkt op het Westerse Veld. Naar aanleiding van de stukken heeft Lijst Fier
schriftelijke vragen gesteld aan het college. Het college heeft deze vragen beantwoord en schriftelijk
aan Lijst Fier kenbaar gemaakt.

7. 5dec22, Legalisering overkapping Lutinelaan 22; 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 tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan voor de duur van drie jaar op

grond van artikel 4, lid 11, bijlage 2, Bor.
4. In te stemmen met het verlenen van de omgevingsvergunning.

Besluit:
• Conform vastgesteld.

Samenvatting
Al enige tijd loopt er een handhavingsprocedure tegen de plaatsing van een overkapping op het
perceel Lutinelaan 22. Bijzondere omstandigheden hebben het college doen besluiten om tijdelijk
voor de duur van maximaal drie jaar de overkapping op het perceel te laten staan. Na die drie jaar
moet de hoeveelheid bijbehorende bouwwerken bij het woonhuis in overeenstemming met het
bestemmingsplan worden gebracht. Tegen de verleende omgevingsvergunning kan bezwaar worden
gemaakt.

8. 28nov22, Afwijken welstandsadvies zonnepanelen; conceptbesluit:
1. In te stemmen met het afwijken van het welstandsadvies.
2. In te stemmen met het verlenen van de omgevingsvergunning.

Besluit:
• Conform vastgesteld.

Samenvatting
Er is een omgevingsvergunning aangevraagd voor de plaatsing van zwarte zonnepanelen op het
perceel Dorpsstraat 71. De welstandscommissie heeft geadviseerd overeenkomstig het gemeentelijk
welstandsbeleid om zonnepanelen te plaatsen in de kleur van de dakbedekking. Omdat de
zonnepanelen vrijwel geheel uit het zicht van de Dorpsstraat liggen, heeft het college besloten in dit
geval zwarte zonnepanelen toe te laten. Het college heeft daarmee besloten af te wijken van het
welstandsadvies en de omgevingsvergunning te verlenen. Tegen de verleende
omgevingsvergunning kan bezwaar worden gemaakt.



9. 29nov22, Extra parkeerplaatsen Boswijk; conceptbesluit:
1. Als voorkeurslocatie voor twee nieuwe parkeerplaatsen te kiezen voor een plek aan de voorzijde

van het welzijnsgebouw en een plek naast de zorgvilla aan de Boslaan.
2. Deze locaties mee te delen aan de bewoners van de Berkenlaan c.a. en de directe omgeving van

de Boslaan.

Besluit:
• Conform vastgesteld.

Samenvatting
In de omgeving van Boswijk is de parkeerdruk toegenomen als gevolg van het autobezit van de
nieuwe bewoners. Om de druk te verlichten zijn twee voorkeurslocaties aangewezen om twee extra
parkeerplaatsen aan te leggen.

10. 28nov22, Goedkeuring jaarrekening 2021 Stichting Rekreatiebelangen Vlieland; conceptbesluit:
1. De jaarrekening 2021 van de Stichting Rekreatiebelangen Vlieland goed te keuren.

Besluit:
• Conform vastgesteld.

Samenvatting
Artikel 17 van de statuten van de Stichting Rekreatiebelangen Vlieland (SRV) geeft aan dat het
bestuur jaarlijks v66r 1 juli een exemplaar van de jaarrekening ter goedkeuring zendt aan het college
van burgemeesters en wethouders. Het resultaat over 2021 bedraagt € 291.844,00.

11. 1dec22, Subsidie Tromp’s Huys 2021 vaststellen en voorlopige toekenning 2023; conceptbesluit:
1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2021 van Stichting Museum Tromp’s Huys.
2. De voorlopig toegekende subsidie 2021 van € 132.500,- aan de Stichting Museum Tromp’s Huys

definitief vast te stellen op basis van de ingediende jaarrekening 2021.
3. Kennis te nemen van de begroting over 2023 van Stichting Museum Tromp’s Huys.
4. Stichting Museum Tromp’s Huys een voorlopige subsidie toe te kennen van €132.500,- voor het

jaar 2023 en dit financieel te dekken uit de post EP0001 13-4438000.
5. Voor zover niet is voldaan aan de bepalingen in de art. 2,4,5,6,8,12,13 van de algemene

subsidieverordening gemeente Vlieland 2007 hiervan op grond van art. 21 van de algemene
subsidieverordening gemeente Vlieland 2007 ontheffing te verlenen

Besluit:

• Conform vastgesteld.

Samenvatting
Museum Tromp’s Huys maakt een belangrijk deel uit van het kunst- en cultuuraanbod op Vlieland.
Om het museum in stand te houden kent de gemeente jaarlijks een exploitatiesubsidie toe. Voor het
jaar 2021 is er een voorlopige subsidie toegekend van €132.500,-. Op basis van de financiële
verantwoording over 2021 wordt de definitieve subsidie nu vastgesteld. Tevens wordt met dit advies
voorgesteld de subsidie voor 2023 voorlopig toe te kennen.

12. 1dec22, Definitieve vaststelling subsidie TPV 2021; conceptbesluit:
1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2021 van het TPV.
2. De subsidie 2021 voor het TPV definitief vast te stellen op € 35.000,-.
3. Kennis te nemen van de begroting 2023 van het TPV.
4. De subsidie 2023 voor het TPV voorlopig vast te stellen op €35.000,-.

Besluit:
• Conform vastgesteld.



Samenvatting
Het Toeristisch Platform Vlieland (TPV) is de marketingorganisatie van Vlieland en mede-uitvoerdervan het gemeentelijk toeristisch beleid. Afgelopen jaren ontving zij steeds een subsidie bijdrage vande gemeente om het beleid te kunnen uitvoeren. Daarnaast wordt er sinds 2018 een bijdragegeleverd door de ondernemers, geïnd via de Onroerend Zaak Belasting (OZB). Dit bedrag wordt ookals subsidie overgemaakt naar het TPV.
Voor het vaststellen van de definitieve subsidie is een financiële verantwoording vereist in de vormvan een jaarrekening met een accountantsverklaring. Deze is op tijd ontvangen en kan wordengoedgekeurd. Op basis van de financiële verantwoording over 2021 wordt de definitieve subsidie nuvastgesteld. Tevens wordt ook de subsidie over 2023 voorlopig vastgesteld.

13. 7dec22, Kasgeldlening SRV; conceptbesluit:
1. In te stemmen met een kasgeldlening van €500.000 euro aan Stichting RekreatiebelangenVlieland.
2. Het rentepercentage voor deze kasgeldlening vast te stellen op 2,75%.
3. De looptijd hiervan vast te stellen op maximaal zes maanden met ingang van 1 januari 2023.4. In te stemmen met uitstel van de betaling van de aflossing en rente van de lopende lening(€68.200) tot uiterlijk maart 2023.
5. De stichting hierover te informeren middels bijgevoegde brief.

Besluit:
• Conform vastgesteld. College wil nader overleg met het bestuur over de financien. Dit in detoekenningsbrief in overleg met de portefeuillehouder opnemen.

Samenvatting
Stichting Rekreatiebelangen Vlieland (SRV) heeft in de afgelopen jaren veel geïnvesteerd opcamping Stortemelk. De winkel is volledig vernieuwd en ook het personeelsverblijf is vernieuwd enklaar voor de toekomst. Al in de ontwikkelfase van deze initiatieven werd geconstateerd dat dezeinvesteringen de komende jaren kunnen leiden tot tijdelijke liquiditeitsproblemen. Ter onderbouwingvan de aanvraag tot een tijdelijke kasgeldiening heeft de SRV een liquiditeitsprognose aangeleverd.Hieruit blijkt dat de kasgeldiening uiterlijk in juni in zijn geheel weer terug kan worden betaald aan degemeente.

14. Map ‘ter kennisname”

15. Map “ter bespreking”

16. Map “uitnodigingen”

17. Overzicht afhandeling overige agendapunten collegevergaderingen

18. Overzicht afhandeling onderwerpen inloopspreekuren en verslagen

19. Overzicht afhandeling moties, toezeggingen en vragen gemeenteraad

20. “Keek op de week”

0
gemeente

Vastgesteld op 20 december 2022

M. Schrier
burgemeester

A. Idema
secretaris-directeur


