
gemeente

Besluitenlijst college van burgemeester en wethouders 20 december 2022

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

1. Agenda

2. Vaststellen besluitenlijst 13december2022
Conform vastgesteld.

3. 8dec22, Diktemetingen damwanden werkhaven; conceptbesluit:
1. Diktemetingen te laten uitvoeren aan de damwanden in de voormalige werkhaven van

Rijkswaterstaat en de toestand en werking van de anodes aan de noordoostelijke havenpier vast
te stellen.

2. Hiertoe opdracht te geven aan L. van der Meer recreatie- en watermanagement.
3. Af te zien van het opvragen van meerdere offertes.

Besluit:
• Conform vastgesteld.

Samenvatting
Voor het bepalen van de restievensduur van de damwanden van de voormalige Rijkshaven worden
diktemetingen uitgevoerd.

4. 13dec22, Herinrichting speelveld Vliehorst; conceptbesluit:
1. In opdracht van HoCoSto herinrichting speelterrein Vliehorst uit te voeren.
2. Deze werkzaamheden voor eind maart 2023 uit te voeren.
3. Opdracht te geven aan de firma Tot om werkzaamheden uit te voeren.

Besluit:
• Conform vastgesteld.

Samenvatting
De aannemer van het werk PAW Duinwijck, HoCoSto, heeft de gemeente Vlieland gevraagd om de
herinrichtingswerkzaamheden op het speelveld van de Vliehorst uit te voeren. De herinrichting is
nodig na bouw van een ondergronds buffer onder het speelveld. De aannemer heeft zelf niet de
geschikte machines en expertise in huis om de herinrichtingswerkzaamheden uit te voeren. De
herinrichting bestaat uit het egaliseren van het terrein, aanbrengen van humusrijke grond en inzaaien
met gras.

5. 31okt22, aanvraag snippergroen Helmweg 11; conceptbesluit:
1. De aanvraag tot verhuur van snippergroen achter Helmweg 11 af te wijzen.

Besluit:
• Conform vastgesteld.

Samenvatting
De gemeente ontving een verzoek tot verhuur van een stukje snippergroen. Op dit stuk groen loopt
een wandelpad en lopen er kabels onder de grond. Om deze reden heeft dit stuk snippergroen een
openbaar belang. Om deze reden kan de gemeente dit stuk niet verhuren.



6. 24okt22, Verordening nadeelcompensatie 2023; conceptbesluit:
1. In te stemmen met de concept Verordening nadeelcompensatie gemeente Vlieland 2023;
2. In te stemmen met het raadsvoorstel Verordening nadeelcompensatie gemeente Vlieland 2023;
3. De raad voorstellen de concept Verordening nadeelcompensatie gemeente Vlieland 4 weken ter

inzage te leggen.

Besluit:
• Conform vastgesteld.

Samenvatting
Het college besluit de raad voor te stellen het concept Verordening Nadeelcompensatie 2023
gedurende 4 weken ter inzage te leggen.
Dit besluit gaat over schade die inwoners kunnen oplopen door correct handelen van de gemeente.
Het aanvragen van een schadevergoeding wordt, als twee nieuwe wetten in werking treden, op een
andere manier geregeld. Ook het recht dat betaalt moet worden om een claim in behandeling te
nemen verandert.

7. 28okt22, Toekenning subsidie onderwijsachterstanden; conceptbesluit:
1. In te stemmen met de aanvraag (bijlage 1) van een incidentele subsidie ten behoeve van

Stichting openbaar onderwijs Vlieland.
2. Een budget van €68.800,00 beschikbaar te stellen.
3. Dit te dekken uit EP000345/443800 > Onderwijsachterstandenbeleid.

Besluit:
• Conform vastgesteld.

Samenvatting
Sinds 2019 krijgt de gemeente Vlieland van de rijksoverheid budget om onderwijsachterstanden
tegen te gaan. In aanloop van het vaststellen van het onderwijs en VVE beleid is er een
uitvoeringsregeling onderwijsachterstanden vastgesteld door het college. Middels deze regeling
kunnen financiële middelen aangevraagd worden door de St. 00V o.a. voor de uitvoering van het
VVE beleid.

8. 12dec22, Voorlopige Subsidie 2023 Bibliotheek Noord Fryslan; conceptbesluit:
1. Het subsidiebedrag 2023 ten behoeve van Bibliotheken Noord Fryslân op basis van de

subsidieaanvraag (bijlage 1) en de ingediende begroting (bijlage 2) voorlopig vast te stellen op €
54.896,00.

2. In te stemmen met de extra gevraagde subsidie van € 992,00 voor het Informatiepunt Digitale
Overheid.

3. Dit te dekken uit EP000.099-4438000.
4. 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.

5. In te stemmen met het voorstel van BNF om een bedrag van € 14.000,- dat over is van
de afgelopen jaren te gebruiken voor het verruimen van de openingstijden en het voor inzetten
van een leesconsulent.

Besluit:
• Conform vastgesteld.

Samenvatting
Door het verstrekken van een subsidie aan de Bibliotheken Noord Fryslân (BNF) maakt de gemeente
Vlieland het openstellen en functioneren van de openbare bibliotheek op Vlieland mogelijk.
Naast de gebruikelijke uitleen zijn de speerpunten voor de beleidsperiode 2023-2026 op Vlieland:

-Activiteiten binnen het Digi-taalhuis, o.a. (h)erkennen van Laaggeletterdheid & stimuleren
eenvoudig taalgebruik
-Implementatie Boekstart
-Leesbevordering in het P0 en VO



gemeente

9. 5dec22, Vaststellen subsidie 2021 De Noordwester; conceptbesluit:
1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2021.
2. Het subsidiebedrag voor 2021 definitief vast te stellen op €134.200,-.
3. Op basis van artikel 21 (hardheidsclausule) van de subsidieverordening de stichting voor 2021 te

ontslaan van de verplichtingen in de bepalingen 5, 6, 12 en 13 van de Algemene Subsidie
verordening Vlieland 2007 om tijdig een jaarrekening in te leveren.

Besluit:
• Conform vastgesteld.

Samenvatting
Stichting Informatiecentrum de Noordwester (NW) heeft de jaarrekening 2021 ingediend op 17
oktober 2022.
De stichting ontvangt jaarlijks een subsidiebijdrage van de gemeente. In 2021 betrof dat €1 34.200,-.
Door het goedkeuren van de jaarrekening 2021 is de subsidie definitief geworden.

10. 27okt22, Jaarrekening 2021 SAV & investering tankstation; conceptbesluit:
1. De jaarrekening 2021 van de Stichting Aanloophaven Vlieland (SAV) goed te keuren.
2. Toestemming te verlenen voor de investeringen in de vernieuwing van het tankstation.
3. De stichting hiervan per brief op de hoogte te brengen.

Besluit:
• Conform vastgesteld.

Samenvatting
De statuten van de SAV schrijven voor dat de stichting jaarlijks vôôr 1 juni de rekening en de
verantwoording van het gehouden financieel beheer over het afgelopen boekjaar worden vastgesteld.
Deze jaarstukken moeten na vaststelling ter goedkeuring naar het college worden gezonden. Op 27
oktober ontvingen we de jaarrekening over boekjaar 2021. De SAV heeft het jaar 2021 afgesloten
met een positief resultaat van €5.471 ,- euro. Tevens wordt met bovenstaand besluit ook ingestemd
met de investeringen aan het tankstation. Bij grote afwijkingen van de begroting dient het college,
volgens de statuten, toestemming te verlenen voor deze investering.

11. 14dec22, Fryske regiovisie Jeugdhulp; conceptbesluit:
1. Kennis te nemen van en in te stemmen met de Fryske regiovisie 2023-2026.
2. De Fryske regiovisie 2023-2026 aan te bieden aan de raad ter vaststelling.
3. Akkoord te gaan met de beantwoording aan de Adviesraad Sociaal Domein NWF.

Besluit:
• In het raadsvoorstel melden dat de vertaling hiervan naar de Vlielandse situatie nog volgt. Verder

conform vastgesteld.

Samenvatting
Het college van B&W heeft ingestemd met de Fryske regiovisie jeugdhulp en vraagt aan de
gemeenteraad om deze vast te stellen. In de regiovisie worden de ambities in de jeugdzorg voor de
periode 2023 — 2026 benoemd. Met dit beleidskader geven de Friese gemeenten invulling aan de
regionale samenwerking en goed opdrachtgeverschap voor het realiseren van een passend en
kwalitatief aanbod.



12. 12dec22, Vaststellen subsidie Flidunen 2021; conceptbesluit:
1. De voorlopig toegekende subsidie 2021 a € 387.500,- voor Stichting Flidunen vast te stellen op

€ 307.923,05 (€ 180.600 exploitatie subsidie en € 127.323,05 voor de huur) basis van de
ingediende jaarrekening 2021.

2. 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
De gemeente Vlieland stelt de subsidie a € 307.923,05,- voor St. Flidunen vast over het jaar 2021.
Sportcentrum Flidunen met zwembad, fitnes en sporthal is een belangrijke voorziening voor inwoners
en gasten van Vlieland.

13. 7dec22, directieleveringen en meerwerk Boswijk KwadrantGroep; conceptbesluit:
1. Bij KwadrantGroep de kosten van € 34.528,32 mcl. BTW in rekening brengen voor de

aanpassingen t.b.v. de ombouw van een S-woning tot twee personeelskamer.
2. Aan de KwadrantGroep een bedrag van € 56.287,25 betalen voor de kosten zij hebben gemaakt

bij de realisatie van het zorggebouw.

Besluit:
• Conform vastgesteld.

Samenvatting
In de loop van de realisatie van Boswijk heeft de gemeente enkele voorschotten betaald die voor
rekening van KwadrantGroep komen, en KwadrantGroep heeft leveringen betaald die voor rekening
van de gemeente komen. Deze bedragen worden nu verrekend.

14. 12dec22, Vaststellen kleine subsidies 2023; conceptbesluit:
1. Op grond van art. 3 van de subsidieverordening 2007 een aantal kleinere (waardering-)subsidies

2023 vast te stellen, overeenkomstig punt 7 van dit advies, in totaal een bedrag van € 37.000,00;
2. Op grond van artikel 21 van de subsidieverordening 2007 vast te stellen dat de subsidies

(opgenomen bij punt 7) niet aan de volgende bepalingen van de subsidieverordening 2007
hoeven te voldoen: de artikelen 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 en 13;

3. Vast te stellen dat de in punt 7 opgenomen subsidies een bijdrage leveren aan het bereiken van
de gemeentelijke doelstellingen (art. 2 Algemene Subsidieverordening Vlieland 2007).

Besluit:
• Conform vastgesteld.

Samenvatting
Jaarlijks kent de gemeente een aantal kleine subsidies (tot max. €10.000,00 per rechtspersoon) toe
aan organisaties, stichtingen en verenigingen die een bijdrage leveren aan de leefbaarheid op
Vlieland of algemeen maatschappelijke doelstellingen.
Middels een vereenvoudigde subsidieregeling kunnen de bedragen aangevraagd en toegekend
worden.



15. 13dec22, Deelname Friese Energietafel; conceptbesluit:
1. In te stemmen met deelname aan de Friese Energie Tafel;
2. De jaarlijkse bijdrage van € 772,- te reserveren voor de regionale samenwerking;
3. De aanpak van de Friese Energie Tafel en onze deelname daar aan ter kennisgeving aan de

gemeenteraad te sturen middels bijgaande raadsinformatiebrief;
4. De wethouder te mandateren om namens het college de samenwerkingsovereenkomst te

ondertekenen.

Besluit:
• Conform vastgesteld.

Samenvatting
In 2021 is een samenwerking ontstaan met de RES 1.0 waarin alle overheden in de provincie Fryslan
samenwerken aan de Regionale Energie Strategie. Bij de vaststelling van de RES 1.0 Fryslan is een
intentieovereenkomst afgesproken om die samenwerking in de Energietransitie te verstevigen.
Afgelopen jaar is bekeken hoe die samenwerking efficiënter, effectiever en bestendig gemaakt kan
worden. Dit heeft geresulteerd in een samenwerkingsvoorstel: de Friese Energie Tafel.

16. 14dec22, College uitvoeringsprogramma 2022-2026; conceptbesluit:
1. Het college uitvoeringsprogramma (CUP) 2022-2026 vast te stellen.
2. Het college uitvoeringsprogramma ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad.

Besluit:
• Conform vastgesteld. LTA als bijlage toevoegen.

Samenvatting
De gemeenteraad heeft op 12 september het Raadsbreed akkoord 2022-2026 vastgesteld. Hierin
staan de plannen voor de huidige raadsperiode vermeld. Dit Raadsbreed akkoord is door het college
uitgewerkt in een college uitvoeringsprogramma, waarin zij aangeven wat de globale planning is en
hoe de wijze van aanpak is.

17. Map ‘ter kennisname”

18. Map ‘ter bespreking”

19. Map “uitnodigingen”

20. Overzicht afhandeling overige agendapunten collegevergaderingen

21. Overzicht afhandeling onderwerpen inloopspreekuren en verslagen

22. Overzicht afhandeling moties, toezeggingen en vragen gemeenteraad

23. “Keekopdeweek”

L. van Randen
loco-secretaris

Vastgesteld op 10januari 2023



Besluitenhijst college van burgemeester en wethouders 22 december 2022 (extra vergadering)

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

1. Agenda

2. Aanvraag omgevingsvergunning bouw tijdelijke winkel Poiesz op het Westerseveld.

Besluit:
• Conform vastgesteld. De gemeenteraad middels een memo informeren.

3. Inning dwangsommen Badhuys naar aanleiding van uitspraak Raad van State.

Besluit:
• Conform vastgesteld. De gemeenteraad middels een memo informeren.

Vastgesteld op 10januari 2023

L. van Randen
loco-secretaris


