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Besluitenlijst college van burgemeester en wethouders 2 februari 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 26 januari 2016:
•
conform.

2.

BV, 26jan16, omgevingsvergunning voor bouwen en werk en/of werkzaamheden voor de bouw van
een nieuwe manege met bijbehorende gebouwen en de aanleg van een rbak op het perceel Badweg
8 te Vlieland; conceptbesluit:
1. Omgevingsvergunning conform de aanvraag van 12december2015 voor bouwen en werk en/of
werkzaamheden verlenen voor de bouw van een nieuwe manege met bijbehorende gebouwen en
de aanleg van een rijbak op het perceel Badweg 8 te Vlieland
Besluit:
• conform.

3.

JL, 5jan16, bijdrage aan de Protestantse Kerkgemeente Vlieland; conceptbesluit:
1. de vergoeding voor gebruik van de kerk aan de kerkenraad van de Protestantse Gemeente van
Vlieland vast te stellen op €3200 per jaar1 ingaande in 2016
2. hiertoe met de kerkenraad een gebruiksovereenkomst op te stellen (in samenspraak met de
gemeente jurist)
3. een jaarlijks te bepalen subsidie aan de kerkenraad van de Protestantse Gemeente van Vlieland te
verstrekken en deze voor 2016 te bepalen op € 3000
Besluit:
• aangehouden.

4.

JUHdW, 12jan16, jaarrekeningen 2014 Jachthaven, Stortemelk en Noordwester; conceptbesluit:
1 de jaarrekening 2014 van de Stichting Rekreatiebelangen Vlieland goed te keuren.
2. de jaarrekening 2014 van de Stichting Aanloophaven Vlieland goed te keuren.
3. het subsidie 2014 aan de Stichting Informatiecentrum Noordwester definitief vast te stellen op
€ 87200
Besluit:
• conform.

5.

JL, 20jan16, monitoring (gastenonderzoek); conceptbesluit:
1. Akkoord gaan met de financiële verplichting van € 1156,25 euro (excl. BTW) ten behoeve van een
jaarrapportage over de uitkomsten van het Gastenonderzoek (periode sep. 2015 tm sep. 2016)
Besluit:
• conform.

6.

LB, 27jan16, besluit op bezwaar ventvergunning de heer H.G. Jurjens Harry’s Beach Essentials;
conceptbesluit:
1. Het bezwaarschrift van de heer H.G. Jurjens ongegrond verklaren en het bestreden besluit in stand
te laten
Besluit:
• conform.

Vastgesteld op 9 februari 2016

C. Schokker-Strampel
burgemeester

Mr. R.A. Lanting
secretaris

