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Sesluitenlijst college van burgemeester en wethouders 7 februari 2017

Iii

Aanwezig:

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

Opening
1. bespreken map ter kennisname
2. bespreken map uitnodigingen
3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van B&W van 31 januari 2017
4. Vaststellen verslag overige agendapunten van de vergadering van B&W van 31januari2017
conform.
2.

Verslagen inloopspreekuur en overzicht afhandeling onderwerpen inloopspreekuur

3.

Overzicht afhandeling moties, toezeggingen en vragen gemeenteraad

4.

LB, 26jan17, Vaststellingsovereenkomst Duinkersoord 111; conceptbesluit:
1. Akkoord te gaan met de inhoud van de vaststellingsovereenkomst over de bezwaarprocedures
met betrekking tot de bouw van een zwembad op het perceel Duinkersoord 111.
2. Indien akkoord volmacht verlenen aan de burgemeester om de vaststellingsovereenkomst te
ondertekenen.
Besluit:
conform.

5.

PJT, 24jan17, kaderbrief 2018-2021 VRF; conceptbesluit:
1. Raad voorstellen kennis te nemen van de Kaderbrief 2017 2020 van de Veiligheidsregio
Fryslân en hierover geen wensen of bedenkingen te uiten.
2. Raad voorstellen in te stemmen met de begrotingswijziging 2017
3. VRF informeren over de besluitvorming door de raad.
Besluit:
conform.
—

6.

55K. 27jan17, Ontwerp wijzigingsplan Vlieland Strandpaviljoen Fortweg; conceptbesluit:
1. Het ontwerp wijzigingsplan Vlieland Strandpaviljoen Foriweg voor belanghebbenden ter inzage
te leggen voor 6 weken per 13 februari 2017:
2. Het ontwerp wijzigingsplan Vlieland Strandpaviljoen Fortweg digitaat toe te zenden aan de
overlegpartners met het verzoek binnen 6 weken te reageren op het plan..
Besluit:
• conform.
-

—

—

7.

JL, 22dec16, begroting 2017 Stichting Recreatiebelangen Vlieland; conceptbesluit:
1. De begroting 2017 van de Stichting Recreatiebelangen Vlieland goed te keuren;
2. Met het SRV-bestuur te overleggen over de besteding van de winst en de uit de
winsten sinds 2000 opgebouwde algemene reserve.
Besluit:
• conform.

8.

JL, 27jan17, jaarrekening 2015 Stichting Aanloophaven Vlieland; conceptbesluit:
1. De jaarrekening 2015 goed te keuren
2. In te stemmen met het verzoek het resultaat toe te voegen aan het stichtingsvermogen
3. De volgend knelpunten te bespreken met het stichtingsbestuur:
a. Tankstation inkomsten
b. Verzekeringspolis
c. De verschillen in versies van begrotingen te voorkomen
d. De gedane investeringen voortaan te benoemen in geld en de posten waaruit ze zijn

Fl.1
betaald te specificeren
e. Accountantscontrole
Besluit:
conform.
9.

JL, 25jan17, Aftreden bestuursleden Flidunen; conceptbesluit:
1. De mail van de secretaris Frank Weber d.d. 11januari2017 die wij hebben ontvangen te
beschouwen als een schriftelijk bedanken voor het voortzetten van het bestuurslidmaatschap van
hemzelf en Cees Potiek, gelet op het feit dat de mail is verzonden vanuit zUn persoonlijke email
account met een kopie aan de heer Potiek.
2. Hun bedanken voor het voortzetten van het bestuurslidmaatschap aanvaarden en goed te keuren
3. De heren Weber en Potiek te déchargeren van hun bestuurstaken.
Besluit:
conform.

10. JL, 10nov16, voorlopig subsidie 2017 Stichting Museum Tromp’s Huys; conceptbesluit:
1. de mail van de Stichting Museum Tromp’s Huys van 17 oktober 2016 te beschouwen als
activiteitenplan 2017 en toelichting op de begroting 2017 zoals bedoeld in art. 6 van de algemene
subsidieverordening Vlieland 2007;
2. vast te stellen dat aan de overige vereisten van art 6 van de subsidieverordening is voldaan;
3. de stichting op grond van art. 5.3 van de subsidieverordening ontheffing te verlenen van de
uiterste indieningsdatum voor het aanvragen van een budgetsubsidie over 2017 van 1 oktober
2016;
4. het subsidie 2017 aan de Stichting Museum Tromp’s Huys vast te stellen op €132.500
(overeenkomstig de subsidieovereenkomst 2014);
5. aan het subsidie 2017 de verplichtingen te verbinden zoals die zijn opgenomen in de subsidieovereenkomst tussen gemeente Vlieland en Stichting Museum Tromp’s Huys per 1januari2014.
Besluit:
• conform.
11

LHS, 27jan17, Gunning sloop OBS Zeester en aanleg tijdelijke parkeervakken; conceptbesluit:
1. De uitvoering van het bestek sloop CBS Zeester en aanleg parkeervakken te gunnen aan de
laagst ingeschrevene. Het krediet zal middels een raadsbesluit beschikbaar moeten worden
gesteld.
Besluit:
• conform.

12. PJT, 31 jan17, vaststelling beleidslijn toepassing Wet Bibob; conceptbesluit:
1. Bevoegde beleidslijn (beleidsregels) voor drank- en horecavergunningen, vergunningen
seksinrichtingen, exptoitatievergunningen, vastgoedtransacties, omgevingsvergunningen,
aanbestedingsbeleid, speelhallen, subsidieaanvragen en evenementenvergunningen, inclusief
suggesties van het RIEC, vaststellen.
2. Bijgevoegde Bibob vragenlijst (inclusief bijlage) vaststellen.
Besluit:
• conform.
Vastgesteld op 14 februari 2017

C. Schokker-Strampel
burgemeester

Mr. R.A. Lanting
secretaris-directeur

