Besluitenlijst college van burgemeester en wethouders 5 april 2016
Aanwezig:

C. Schokker-Strampel, burgemeester
R. Hoekstra, wethouder
H. Visser, wethouder
Mr. R.A. Lanting, secretaris

1.

Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van 22 maart 2016:
 ongewijzigd vastgesteld.

2.

BV, 22mrt16, vaststellen wijzigingsplan 3 tennisbaan (aanvulling); conceptbesluit:
e
1. het wijzigingsplan gewijzigd vaststellen ten behoeve van de 3 tennisbaan door het opnemen van
een verplichting tot het planten van 142 boompjes in de strook rond de tennisbaan.
Besluit:
 conform.

3.

HdW, 17mrt16, investeringen 2015; conceptbesluit:
1. van de aangegeven projecten het (restant-)budget over te brengen naar de begroting 2016;
2. van de volgende projecten adviezen op te laten stellen waarmee die projecten kunnen worden
afgesloten.
1. renovatie ambtswoning, bouwkundig en installaties
2. riolering Burg.Rablaan en Vlaminghweg
3. project Strandovergang;
Besluit:
 conform.

4.

LB, 30mrt16, besluit op bezwaar bestuursdwangschikking L.M. Westers; conceptbesluit:
conform bijgevoegde conceptbrief:
1. het bezwaarschrift deels gegrond verklaren;
2. het bestreden besluit te wijzigen door de tenaamstelling van het besluit te wijzigen;
3. een proceskostenvergoeding van €492,- aan bezwaarmaker toe te kennen.
Besluit:
 conform.

5.

JL, 23mrt16, opname 1666 in Canon van Friesland; conceptbesluit:
1. akkoord gaan met het versturen van bijgaande brief (bijlage) om te bewerkstelligen bij de
gedeputeerde Cultuur van de provincie Friesland dat de gebeurtenissen van 19 en 20 augustus
1666 op en bij de eilanden Vlieland en Terschelling een plaats krijgen in de zogenaamde "Canon
van Friesland " en opname in de site www.11en30.nu.
Besluit:
 conform.

6.

BV, 10feb16, handhaving Duinkersoord 4 fietsenberging; conceptbesluit:
1. voor Duinkersoord 4 een last onder bestuursdwang op te leggen voor het verwijderen van de
fietsenberging.
Besluit:
 conform.

7.

RL, 29mrt16, dienstverleningsovereenkomsten P&O advies en salarisadministratie met gemeente
Leeuwarden; conceptbesluit:
1. instemmen met verlenging dienstverleningsovereenkomst P&O advies en salarisadministratie met
gemeente Leeuwarden conform voorstel gemeente Leeuwarden met kenmerk BRR/20716
2. gemeentesecretaris mandateren de beide overeenkomsten te ondertekenen.
Besluit:
 conform.

8.

JL, 8mrt16, Eilanddichter; conceptbesluit:

e

1. Akkoord te gaan met de ere-titel “eiland -<naam> “ voor nog 3 perioden van 3 jaar
2. Akkoord te gaan met een jaarlijks subsidie bedrag van 500 euro en een bedrag van 1500 euro (1x
in de 3 jaren) voor het maken van een boekje.
3. Akkoord te gaan met het uitbesteden van de verkiezing naar Het Trompshuys.
Besluit:
 conform.
9.

JL, 8mrt16, extra budget voor Toeristisch Platform Vlieland; conceptbesluit:
1. In te stemmen met een bijdrage voor de uitvoering van projecten voor 2016 van € 10.000,-.
Besluit:
 conform.

10. EB, 30mrt16, grafdelven; conceptbesluit:
1. Het college wordt geadviseerd om de huidige grafdelfmiddelen te vervangen voor nieuwe middelen.
Besluit:
 conform.
11. JL, 23mrt16, vragenlijst inzake investeringskader Waddengebied; conceptbesluit:
1. De vragenlijst “Consultatieronde IK waddengebied maart 2016” goed te keuren voor indiening.
Besluit:
 conform + toevoeging.
12. LB, 23mrt16, klacht mevrouw A. de Groot over de werkhaven; conceptbesluit:
1. De klacht van mevrouw A. de Groot over de werkhaven afhandelen volgens voorgestelde brief en
het verzoek om compensatie afwijzen.
Besluit:
 conform.
13. JW, 2mrt16, mandaat verlenen aan FUMO uitvoering DVO; conceptbesluit:
1. Als aanvulling op de gesloten DVO (28 april 2015) de in pakket 2 genoemde werkzaamheden aan
de FUMO mandateren.
Besluit:
 conform.
14. JW, 22mrt16, ontwerpbegroting FUMO 2017; conceptbesluit:
1. Instemmen met de Ontwerpbegroting 2017 FUMO
2. De raad voor te stellen als gevoelen kenbaar te maken instemming met de Ontwerpbegroting 2017
FUMO.
Besluit:
 conform.
15. JW, 2mrt16, advertentie UHK; conceptbesluit:
1. Het op 17 mei 2001 genomen besluit: Advertenties in Uit het Kastje aanpassen en vervangen.
Besluit:
 conform.
16. AZ, 5apr16, tijdelijke capaciteitsuitbreiding t.b.v. opstellen beheersplannen; conceptbesluit:
1. de gemeentesecretaris/algemeen directeur machtigen voor een periode van een half jaar extra
personele capaciteit aan te trekken, vooral voor het opstellen van beheersplannen en het verrichten
van ondersteunende werkzaamheden;
2. de kosten ten bedrage van € 33.000,- dekken ten laste van de post Onvoorzien.
Besluit:
 conform.
17. BV, 8mrt16, aanpassen welstandsnota t.b.v. zonnepanelen; conceptbesluit:
1. De raad voor te stellen de welstandsnota aan te passen ten behoeve van een verruiming voor de
mogelijkheid van zonnepanelen overeenkomstig het welstandsadvies van 2 maart 2016.

Besluit:
 conform + toevoeging in raadsvoorstel.
18. BV, 29mrt16, wrakje op het wad; conceptbesluit:
1. De offerte gunnen aan Raap voor een Programma van Eisen, het opgraven en documenteren van
het wrakje voor een bedrag van maximaal € 20.000,--.
Besluit:
 conform.
19. BV, 14mrt16, bestemmingsplan Vlieland ‘t Badhuys; conceptbesluit:
1. de raad voor te stellen het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen.
Besluit:
 conform.

Vastgesteld op 12 april 2016

C. Schokker-Strampel
burgemeester

Mr. R.A. Lanting
secretaris

