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Besluitenlijst college van burgemeester en wethouders 5december2017
Aanwezig:

Afwezig:

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

Opening
1
bespreken map ter kennisname
2. bespreken map uitnodigingen
3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van B&W van 28 november 2017
4. Vaststellen verslag overige agendapunten van de vergadering van B&W van 28 november 2017

2.

Verslagen inloopspreekuur en overzicht afhandeling onderwerpen inloopspreekuur

3.

Overzicht afhandeling moties, toezeggingen en vragen gemeenteraad

4.

1H, 22nov17, verslag interne controle; conceptbestuit:
1. Voorgesteld wordt te besluiten:
1. Tussenrapporlage rechtmatigheidscontrole voor kennisgeving aannemen
2. Geconstateerde fouten worden indien mogelijk hersteld. Wanneer herstel in het nadeel van
de belastingplichtige is, worden fouten niet hersteld als de belastingplichtige niet kon
vermoeden dat er een fout gemaakt is.
Besluit:
• conform.

5.

HdW, 29nov17, belastingverordeningen; conceptbesluit:
1. Aan de gemeenteraad voor te stellen de volgende belastingverordeningen (mcl. tarieven) 2018
vast te stellen op 18december2017:
1. Verordening onroerendezaakbelasting 2018
2, Verordening afvalstoftenheffing 2018
3. Verordening reinigingsrechten 2018
4. Verordening rioolheffing 2018
5. Verordening toeristenbelasting 2018
6. Verordening watertoeristenbelasting 2018
7. Verordening forensenbelasting 2018
8. Verordening lijkbezorgingsrechten 2018
9. Verordening precahobelasting 2018
10. Legesverordening 2018
11. Verordening hondenbelasting 2018.
Besluit:
• conform.

6.

HdW. 30nov17, 6e begrotingswijziging 2017; conceptbesluit:
1. Begrotingswijziging ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad op 18 december 2017.
Besluit:
• conform.

7.

LHS/SS, 21nov17, Nutsvoorzieningen strandpaviljoen Fortweg; conceptbesluit:
1. De raad bij begrotingswijziging voor te stellen de onvoorziene kosten voor het stroomaggregaat
van €27.000,- te dekken uit de stelpost voor eenmalig onvoorziene uitgaven 2017.
Besluit:
• Conform

8.

JL, 29nov17, Strandnotitie 1.0 (definitieve versie); conceptbesluit:
1. De Strandnotitie 1.0 en bijbehorend raadsvoorstel goed keuren.
Besluit:
conform.

9.

LH, 28nov17, wijziging GR 2018 SoZaWe Noardwest Fiyslân; conceptbesluit:
1. Het college van B&W besluit:
1. In te stemmen met de gewijzigde GR voor de Dienst SoZaWe Noordwest Fryslân per 1 januari
2018.
2. de gemeenteraad voor te stellen in te stemmen met de gewijzigde GR voor de Dienst SoZaWe
Noordwest Fryslân per 1 januari 2018.
Besluit:
conform.

10. JL, 24nov17, voorlopig subsidie 2018 Stichting Museum Tromp’s Huys; conceptbesluit:
1. de mail van de Stichting Museum Tromp’s Huys van 3 oktober 2017 te beschouwen als
activiteitenplan 2018 en toelichting op de begroting 2018 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
2017;
4. het subsidie 2018 aan de Stichting Museum Tromp’s Huys vast te stellen op €135.200
(overeenkomstig de subsidieovereenkomst 2017 plus 2%);
5. aan het subsidie 2018 de verplichtingen te verbinden zoals die zijn opgenomen in de subsidie
overeenkomst tussen gemeente Vlieland en Stichting Museum Tromp’s Huys per 1januari2014.
Besluit:
• conform.
Vastgesteld op 12 december 2017

C. Schokker-Strampel
burgemeester

/ÇEA. Lanting
secretaris-directeur

