cJvcc
Besluitenlijst college van burgemeester en wethouders 24 oktober 2017
Aanwezig:

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

1.

Opening
1. bespreken map ter kennisname
2. bespreken map uitnodigingen
3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van B&W van 17 oktober 2017
4. Vaststellen verslag overige agendapunten van de vergadering van B&W van 17 oktober 2017
conform.

2.

Verslagen inloopspreekuur en overzicht afhandeling onderwerpen inloopspreekuur

3.

Overzicht afhandeling moties, toezeggingen en vragen gemeenteraad

4.

IZ, lSoktl7, wijzigingen salarisbedragen, wettelijke minimumloon (WML) en Individueel Keuze budget
(IKS) Cao Gemeenten 2017-2019; conceptbesluit:
1. De arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Vlieland te wijzigen op diverse data
overeenkomstig de ledenbrief van het LOGA TAZIU201 700653, van 9 oktober 2017, inclusief
bijlagen;
2. Het Georganiseerd Overleg schriftelijk te informeren over de ingekomen LOGA-circulaire en het
genomen besluit..
Besluit:
conform.

5.

IZ, 11 okti 7, vaststellen tweetal functiebeschrijvingen en openstelling vacature; conceptbesluit:
1. In te stemmen met de functiebeschrving van bestuurlijk juridisch adviseur /ruimtelijke Ordening
(1 0 fte);
2. In te stemmen met de functiebeschrijving van medewerker Fysiek Domein (0,8 fte);
3. De uitvoering van de invulling van de functievervulling in handen stellen van de
gemeentesecretaris/algemeen directeur.
Besluit:
•
conform.

6.

MH, 1 Ookti 7, garantiesubsidie restauratie deel rijksmonument 37576; conceptbesluit:
1. Aan de Protestantse Gemeente op Vlieland een garantiesubsidie van minimaal €5.000 en
maximaal € 13.000 te verstrekken voor de restauratie van een deel van rijksmonument 37576
(kerk) te dekken uit het budget resp. de bestemmingsreserve cultuur.
Besluit:

7.

LHS, 2oktl7, MJOP gemeentelijke gebouwen: conceptbesluit:
1. Akkoord gaan met het voorgestelde MJOP voor de gemeentelijke gebouwen en deze op te
nemen in de begroting 2018 e.v.
2. Voor het onderhoud van het sportcomplex Flidünen een separaat onderhoudsprogramma op te
zetten.
Besluit:
• conform.

Vastgesteld op 31 oktober 2017

C. Schokker-Strampel
burgemeester

Mr. R.A. Lanting
secretaris-directeur

