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Besluitenlijst college van burgemeester en wethouders 7november2017
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 besluitenlijsten van de vergadering van B&W van 31 oktober 2017, openbaar en nietopenbaar
4. Vaststellen verslag overige agendapunten van de vergadering van B&W van 31 oktober 2017
•
conform.

2.

Verslagen inloopspreekuur en overzicht afhandelïng onderwerpen inloopspreekuur

3.

Overzicht afhandeling moties, toezeggingen en vragen gemeenteraad

4.

JL, 3Ooktl7, Verhoging OZB t.b.v. “Ondernemersfonds” conceptbesluit:
1. In te stemmen met het verzoek om het gebruikersdeel van de OZB voor niet-woningen te verhogen
met 30 %
2. In te stemmen met het feit dat de ontstane opbrengst jaarlijks wordt overgemaakt als subsidie aan
het Toeristisch Platform Vlieland voor de uitvoering van het toeristisch beleid.
3. Het ondernemersfonds na 3 jaar te evalueren op draagvlak.
4. In te stemmen met de tekst (op hoofdlijnen) van het opgestelde convenant.
5. In te stemmen met de informatie aan de raad
Besluit:
• Nrs 1 Um 4 conform, nr 5 gewijzigd in: voorstellen aan de raad”

5.

HN, 30okt17, canonherziening gronden RWS jachthaven eo.; conceptbesluit:
1. In te stemmen met de canonverhoging en nieuwe Algemene Voorwaarden
1 Notariskantoor Mensink te Terschelling aan te wijzen voor het passeren van de akte.
Besluit:
• conform

6.

MH, 1nov17, cofinanciehng kwaliteitsimpuls recreatievetd; conceptbesluit:
1. In te stemmen met een cofinanciering van €15.000 voor de kwaliteitsimpuls recreatieveld (bijlage
1);
2. De cofinanciering te dekken vanuit de post onvoorzien 2018 volgens bijgevoegde concept
begrotingswijziging (bijlage 2 en 3).
Besluit:
• conform

7.

JW, 24okt17, procescriteria VrH; conceptbesluit:
1. deel nemen aan de gezamenlijke ontwikkeling binnen de Friese gemeenten van Procescriteria
Wet VÎH.
2. voor de gezamenlijke ontwikkeling van procescriteria een bijdrage van € 1250,-- beschikbaar
stellen.
Besluit:
• conform

8.

JKJMV, 24okt17, omgevingsvergunning 2017 ABO3 met afwijking van het bestemmingsplan;
conceptbesluit:
1. Aan de WE Appartementencomplex Vlieduyn een omgevingsvergunning 2016 ABO3 verlenen
met afwijking van het bestemmingsplan op grond van artikel 2.12. Wabo, eerste lid onder a,

1i
onder 2o en artikel 4 lid 9, bijlage 2 Bor van het bestemmingsplan Zomerhuizenterrein voor de
panden Duinkersoord 113-1 Um 113-36 te Vlieland.
Besluit:
• conform
9.

JW, 20ju117, subsidie verlenen aan ECV t.b.v. trafo huis voormalig CSK-terrein en technische
ondersteuning: conceptbesluit:
1. Instemmen met het voorstel om de Energie coöperatie Vlieland subsidie te verlenen t.b.v. de
elektriciteitsvoorziening op de locatie Postweg 3 te Vlieland.
Technische
ondersteuning door de energie specialist van LAB Vlieland.
2.
Besluit:
• aangehouden

Vastgesteld op 14november2017

C. Schokker-Strampel
burgemeester

Mr. Rk Lanting
secretaris-directeur

