sluitenlijst college van burgemeester en wethouders 17april 2018
Aanwezig:

C. Schokker-Strampel, burgemeester
R. Hoekstra. wethouder
1± Visser, wethouder
Mr. RA. Lanting, secretaris

Opening
1. Map ier bespreking”
2. Map uitnodigingen”
3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van B&W van 10april2018, openbaar en nietopen baar
4. Vaststellen verslag overige agendapunten van de vergadering van B&W van 10april2018
•
conform
2.

Verslagen inloopspreekuur en overzicht afhandeling onderwerpen inloopspreekuur

3.

Overzicht afhandeling moties, toezeggingen en vragen gemeenteraad

4.

BdB, 2GmrtlB, Biomeiler; concepibesluit:
1. In te stemmen met het niet meer beschikbaar stellen van snoeihout voor de mei-brand.
2. In te stemmen met de bouw van een Biomeiler op de gemeentewerf en het daarvoor benodigde
investeringsbudget € 78.769,25 beschikbaar te stellen.
3. De Biomeiler in eigen beheer te exploiteren en hiervoor medewerkers van de buitendienst
beschikbaar te stellen voor werkzaamheden aan de Biomeiler
4. De warmteopbrengst van de Biomeiler ten goede te laten komen aan het verwarmen van de
gemeenteloodsen.
Besluit:
• conform

5.

HdW, 05apr18, 2e begrotingswijziging 2018; conceptbesluit:
Begrotingswijziging ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad op 30april 2018
Besluit:
• conform

6.

MV, 10apr18, verzoek afwijken adviezen Hûs en Hiem voor DKO 67; conceptbesluit:
1. Het verzoek om af te wijken van de adviezen van HOs & Hem m.b.t. Duinkersoord 67 niet te
honoreren
2. De eigenaar van Duinkersoord 67 schriftelijk te informeren
Besluit:
• conform

7.

JL,
1.
2.
3.

2lmrtlS, Procedure rond vacante strandvergunningen vaststellen etc; conceptbesluit:
Akkoord te gaan met de geschetste procedure in de inleiding
Akkoord te gaan met het geschetste eenvoudige proflel in de inleiding
Te besluiten dat een bouwwerk wordt gedoogd totdat het bestemmingsplan buitengebied is
gewijzigd.
4. Te besluiten dat de strandexploitatie vergunning die vacant wordt opnieuw wordt uitgegeven en
de procedure te starten voor geschetste vergunning in eerstvolgend Uit het Kastje” opdat rond 1
juni2018 een nieuwe exploitant kan starten.
Besluit:
• conform

8.

BdB, 5apr18, project: Gebruiksvriendelijke C02-vrije overstap applicatie; conceptbesluit:
In te stemmen met de uitvoering van het project “Gebruiksvriendelijk C02-vrije overstap
1.
applicatie”
Besluit:
• conform

9.

MV, 11apr18, handhavingsacties bouw-en woningtoezicht; concepibesluit:
1. Kennis te nemen van de voortgang van de handhaving bouw- en woningtoezicht op de volgende
adressen:
Dorpsstraat 103, Dorpsstraat 138, Dorpsstraat 1 22D, Dorpsstraat 149-1 49a-1 51, Dorpsstraat
153, Korenmansweg 4, Duinkersoord 92, Duinkersoord 100, Middenweg 37a t/m 37m W. de
Vlaminghweg 17, Dennenlaan 15, Badweg 5, Dorpsstraat 99, Dorpsstraat 106, Willem de
Vlaminghweg 9, Nieuwestraat 33, Duïnkersoord 46 en Duinkersoord 98
2. Een separaat advies af te wachten inzake Inventarisatie gevelwijzigingen beschermd
dorpsgezicht
3. Kennis te nemen van de leegstaande panden Berkenlaan 19 en Dennenlaan 10
4. De in dit advies opgenomen acties vast te stellen
Besluit:
• conform
,

13apr18, Uitbetalen ondernemersfonds 2018; conceptbesluit:
Het convenant goed te keuren te tekenen namens de gemeente
De subsidiebeschikking vast te stellen
Het in de beschikking opgenomen bedrag als vast bedrag te beschouwen, ongeacht de
werkelijke hoogte van de meeropbrengst OZB
Besluit:
• conform

10. JL,
1.
2.
3.

11. JL. 30jan18, Strandbewaking 2018; conceptbesluit:
1. Strandbewaking 2018 op basis van de offerte van de KNRM (gedateerd 8-12-2017) uit te
besteden aan de KNRM
2. Periode van strandbewaking vaststellen van 7juli tlm 2 september 2017
3. In afwijking van vigerend inkoop- en aanbestedingsbeleid afzien van het opvragen van offertes bij
meerdere partijen
Besluit:
• conform
12. BdB, 11apr18, project ‘Op weg naar een C02-vrij Vlieland”; conceptbesluit:
In te stemmen met het aangepaste projectvoorstel “Op weg naar een CO2-vrij Vlieland: Door verdere
activering van de gemeenschap” (hierna vermeld als op weg naar een CO2-vrij Vlieland).Besluit:
• conform
13. EB, 11apr18, bomen Vorkduin; conceptbesluit:
1. Instemmen met het initiatief van de bewoners van het Vorkduin om bomen te planten in de
groenstrook op het Vorkduin en daarmee het aanzicht van de straat veranderen.
Besluit:
• conform
Vastgesteld op’

IR. Hoekstra

H. de Wit
adjunct secretaris-directeur

