
Besluitenhijst college van burgemeester en wethouders 24januari 2023

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

Agenda

2. Vaststellen besluitenlijst 17januari 2023
• Conform vastgesteld.

3. 17jan23, Bouwplan Hotel De Wadden; conceptbesluit:
• In te stemmen met het voorstel aan de gemeenteraad om geen medewerking toe te zeggen aan

het herzien van het bestemmingsplan Vlieland Kom ten behoeve van het bouwplan voor Hotel De
Wadden met inbegrip van de percelen Dorpsstraat 63 en 65.

Besluit:

• Met enkele tekstuele aanpassingen conform vastgesteld.

Samenvatting
Er is een bouwplan ingediend voor de verbouw van hotel De Wadden aan de Dorpsstraat 59-65. Ten
behoeve van dit bouwplan worden twee percelen, nummer 63 en 65, bij het bouwplan betrokken.
Deze percelen hebben nu een woon- en kantoorbestemming. Volgens het bouwplan moeten die
bestemmingen gewijzigd worden naar een horecabestemming. Deze wijziging van bestemmingen is
in strijd met het bestemmingsplan en het gemeentelijk beleid. Het college heeft de gemeenteraad
voorgesteld om geen medewerking toe te zeggen, omdat medewerking leidt tot een omvangrijker
bouwplan in oppervlakte dan het bestemmingsplan nu toelaat en er het gevaar van precedentwerking
ontstaat waarbij de waarden van het beschermd dorpsgezicht onder druk komen te staan.

4. 16jan23, Weigering reclamebord Dorpsstraat 113; conceptbesluit:

• In te stemmen met de aanvraag omgevingsvergunning.
• In te stemmen met de strijdigheid met het bestemmingsplan Vlieland Kom.
• In te stemmen met de weigering van de omgevingsvergunning.

Besluit:
• Conform vastgesteld.

Samenvatting
Er is een omgevingsvergunning aangevraagd voor het plaatsen van een reclamebord bij het perceel
Dorpsstraat 113. Het betreft hier een legalisatie. De plaatsing is in strijd met het bestemmingsplan
Vlieland Kom. Vanuit ruimtelijk oogpunt zijn opvallende reclameobjecten in de Dorpsstraat niet
passend bij de waarden van het beschermd dorpsgezicht. Op basis daarvan heeft het college
besloten de omgevingsvergunning te weigeren.

5. 18jan23, raadsvragen Japanse duizendknoop; conceptbesluit:
• De vragen te beantwoorden als voorgesteld.

Besluit:
• Conform vastgesteld.

Samenvatting
De heer J.D. Tammes (ABV) heeft voor de raadsvergadering van 21 november een aantal vragen
gesteld over (de bestrijding van) de Japanse duizendknoop bij de dijk. Het college stelt de
beantwoording van deze vragen vast. Het antwoord wordt zowel aan de heer Tammes als aan de
overige raadsleden gezonden.



6. 17jan23, Verkiezingen 15 maart 2023; conceptbesluit:
• De Vliestroom aan te wijzen als stemlokaal voor de verkiezingen van Provinciale Staten en de

waterschapsverkiezing.
• Het benoemen van de leden van het Gemeentelijk Stembureau (GSB), stembureauleden en

ondersteuners (tellers) te mandateren aan de ambtenaar verkiezingen.

Besluit:
• Conform vastgesteld.

Samenvatting

OP 15 maart 2023 vinden de verkiezingen plaats voor Provinciale Staten en de
Waterschapsverkiezing. Nu de coronamaatregelen niet meer van kracht zijn is het mogelijk een
ander stembureau aan te wijzen dan de sporthal. Gezien de wens om De Vliestroom een centrale rol
als dorpshuis te laten zijn, zijn verkiezingen een mooie gelegenheid om dit te promoten. Daarnaast is
het gebouw dicht bij de mensen die minder mobiel zijn, is het voor een ieder goed toegankelijk en ligt
het centraal in het dorp.

Voor de vaststelling van de verkiezingsuitslagen is er een nieuwe procedure. Hiervoor is het nodig
om leden en plaatsvervangende leden te benoemen in het Gemeentelijk Stembureau. Deze leden
controleren het ingevulde proces verbaal (uitslag) van het stembureau. Deze leden kunnen niet als
teller optreden. Logisch is het om ambtenaren van de gemeente Vlieland te benoemen in het
Gemeentelijk Stembureau. Voor de verkiezingsdag dienen er stembureauleden en tellers benoemd
te worden. Om snel eventuele wijzigingen te kunnen doorvoeren in de samenstelling van de
stembureauleden is het praktisch dit te mandateren aan de ambtenaar die verantwoordelijk is voor de
organisatie van de verkiezingen.

7. Map ter kennisname’

8. Map ter bespreking” - Raadsmemo uitstel inkoop jeugd akkoord

9. Map “uitnodigingen”

10. Overzicht afhandeling overige agendapunten collegevergaderingen

11. Overzicht afhandeling onderwerpen inloopspreekuren en verslagen

12. Overzicht afhandeling moties, toezeggingen en vragen gemeenteraad

13. “Keekopdeweek”
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scretrisdirecteur

Vastgesteld op 31januari 2023


