Besluitenlijst college van burgemeester en wethouders 17 oktober 2017
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 10 oktober 2017
4. Vaststellen verslag overige agendapunten van de vergadering van B&W van 10 oktober 2017
conform.
2.

Verslagen inloopspreekuur en overzicht afhandeling onderwerpen inloopspreekuur

3

Overzicht afhandeling moties! toezeggingen en vragen gemeenteraad

4.

JL. lOoktl7, lening aan SRV; conceptbesluit:
1. Op basis van de argumenten het voornemen van de SRV de kampwinkel over te nemen voor
€785.000!- te steunen en goed te keuren
2. Hiertoe een lening te verstrekken tegen BNG tarief zonder winst en daarmee dus te kiezen voor
scenario 2
3. Financiële aikkeling van de lening te beleggen bij Hoofd Financiën.
Besluit:
• conform.

5.

LHS, 2oktl7, vervangen riolering Drift Gangboord; conceptbesluit:
1. De uitvoering van het bestek vervangen riolering Drift Gangboord te gunnen aan de laagst
ingeschrevene.
Besluit:
• conform.

6.

HdW, lOoktl7, vangnetregeling kosten bijstandsuitkeringen: conceptbesluit:
1. In te stemmen met het rapport van de Dienst Sozawe Noordwest Friesland “Vangnetuitkering
Participatiewet 2017 Vlieland! Signalering, analyse en maatregelen;
2. Het rapport op 27november ter bespreking en besluitvorming voor te leggen aan de
gemeenteraad.
Besluit.
• conform.

7.

LB, lOoktl7. Mandaatbesluit 2017; conceptbesluit:
1. Het ‘Mandaatbesluit gemeente Vlieland 2017 met het bijbehorende bevoegdhedenoverzicht vast
te stellen;
2. Het ‘Algemeen Mandaatbesluit Gemeente Vlieland 2011 vastgesteld op 22 maart 2011! in te
trekken.
Besluit:
• conform.
!

8.

LHS en 55, Soktl7, herinrichting raadzaal en groot onderhoud 10 verdieping gemeentehuis:
conceptbesluit:
1. Het collegebesluit van 9mei2017 voor wat betreft punt 3. De vier genoemde aannemers aan
te schrijven om een offerte te maken voor uitvoefing van de werkzaamheden’ in te trekken;
2. af te zien van meervoudige onderhandse aanbesteding;
3. in te stemmen met het 1 op 1 aanbesteden van werken en leveringen! door de
werkzaamheden van het project op te splitsen en hierbij gebruik makend van een

afstandsverklaring;
4. genoemde bedrijven en leveranciers in onderhavig advies uit te nodigen voor een
prijsaanbieding
conform.

Vastgesteld o 24 oktober

Strampel
burgemeester

Mr. R.A. Lanting
secretaris-directeur

