Besluitenhijst college van burgemeester en wethouders 16 februari 2016
Aanwezig:

R. Hoekstra, loco-burgemeester
H. Visser, wethouder
Mr. R.A. Lanting, secretaris

Met kennisgeving afwezig:

C. Schokker-Strampel, burgemeester

Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van 9 februari 2016:
ongewijzigd vastgesteld.
2.

JL, 26jan16, begroting en voorlopig subsidie 2016 Noordwester; conceptbesluit:
1, de brief van de Stichting Informatiecentrum De Noordwester van 10december2015 te
beschouwen als subsidie-aanvraag 2016;
2. vast te stellen dat aan de vereisten van art. 6 van de subsidieverordening is voldaan en voor
zover dat niet het geval is te besluiten dat aan de informatie bedoeld in art. 6 voor het jaar 2016
geen behoefte is (toelichting begroting en activiteitenplan);
3. het subsidie 2016 aan de Stichting Informatiecentrum De Noordwester vast te stellen op € 89.200
(overeenkomstig de gemeentebegroting 2016);
4. de stichting een subsidievoorschot voor 2016 te verstrekken van €89.200 (100%), onder
verrekening van de voorschotfactuur gedetacheerd personeel van €31.000 (ex btw);
5. aan het subsidie 2016 de verplichtingen te verbinden zoals die waren opgenomen in de subsidieovereenkomst tussen gemeente Vlieland en Stichting Informatiecentrum De Noordwester 29
april 2008.
6. In de toekenningsbrief te beschrijven waarom (indertijd) geen aanvullende subsidie is toegekend
en ook nu niet wordt toegekend;
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 €3500 per jaar! 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:
• conform.

4.

RL, 11feb15, convenant Werkbedrijf Fryslan Werkt 1; conceptbesluit:
1. kennis te nemen van en in te stemmen met het convenant regionaal werkbedrijf ‘Fryslân Werkt’
2016 ev.
2. kennis te nemen van het marktbewerkingsplan 2016;
3. Guus Olijerhoek van de Dienst SZW Noardwest Fryslân te mandateren voor ondertekening van
het convenant;
Besluit:
• conform.

5.

BV, 11feb16, invordedng dwangsom Dorpsstraat40; conceptbesluit:
1. Voor het niet bewonen van het pand Dorpsstraat 40 over de maand januari een dwangsom innen
van € 750
2. Voor de komende maanden het schema uit de brief van 7 oktober 2015 aanhouden als mevrouw
daadwerkelijk niet aanwezig is:
Besluit:
• conform.

6.

t-IN, 8feb16, leveringsovereenkomst elektriciteit 2016-2017; conceptbesluit:

de leveringsovereenkomst Elektriciteit 2016—2017 laten ondertekenen door de burgemeester;
Besluit:
conform.
7.

LB, 9feb16, besluiten op bezwaar standplaatsvergunning de heer H.G. Jujens Harry’s Beach
Essentials; conceptbesluit:
de bezwaarschriften van de heer H.G. Juijens en Westcord Hotels BV. ongegrond verklaren en het
bestreden besluit in stand laten;
Besluit:
• conform.

8.

LB, 10feb16, Besluit op bezwaar omgevingsvergunning stelconplaten Westcord Strandhotel Seeduyn
B.V.; conceptbesluit:
het bezwaarschrift van Westcord Strandhotel Seeduyn BV. ongegrond verklaren en het bestreden
besluit in stand laten;
Besluit:
• conform.

9.

JLIHW, 10feb16, begroting 2016 Stichting Aanloophaven Vlieland; conceptbesluit:
de begroting 2016 van de Stichting Aanloophaven Vlieland goedkeuren;
Besluit:
• aangehouden.

Vastgesteld op 23 februari 2016

C. Schokker-Strampel
burgemeester

Mr. RA. Lanting
secretaris

