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Besluitenlijst college van burgemeester en wethouders 15 januari 2019
Aanwezig :

C. Schokker-Strampel, burgemeester
R. Hoekstra, wethouder
E. de Ruijter, wethouder
Mr. R.A. Lanting, secretaris-directeur

1.

Agenda

2.

Map “ter bespreking”

3.

Map “uitnodigingen”

4.

“Keek op de week”

5.

Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van B&W van 1 8 december 2018
. conform

6.

Overzicht afhandeling overige agendapunten collegevergaderingen

7.

Overzicht afhandeling onderwerpen inloopspreekuren en verslagen

8.

Overzicht afhandeling moties, toezeggingen en vragen gemeenteraad

9.

HdW, 27dec18, le begrotingswijziging 2019; conceptbesluit:
1 .Begrotingswijziging ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad op 28 januari 2019.
Besluit:
. Aangehouden; voor te leggen aan de gemeenteraad op 25 februari 2019.
Samenvatting
Sinds het vaststellen van de primaire begroting 2019 is er aanleiding de begroting op een aantal
onderdelen aan te passen. Zo is er een gewijzigde begroting ontvangen van de sociale dienst en
heeft de rijksoverheid de bijdrage participatiewet 2019 inmiddels bekend gemaakt. Ook zijn de
wettelijke vergoedingen voor raadsleden in kleine gemeenten verhoogd. De algemene uitkering die
de gemeente ontvangt van het rijk is aangepast aan de meest recente berekeningen uit september
2018. Daarnaast is het groot-onderhoud in 2019 aansportcomplex Flidunen opgenomen, evenals de
verhoging van de erfpachtcanon van het terrein van gemeentewerken.

10. HdW, 20dec18, vaststellen kleine subsidies 2019; conceptbesluit:
1 Op grond van art. 3 van de subsidieverordening 2007 een aantal kleinere waarderingssubsidies
2019 vast te stellen, overeenkomstig bijlage 1 van dit advies, in totaal een bedrag van € 59.200;
2. Op grond van artikel 21 van de subsidieverordening 2007 vast te stellen dat de subsidies
opgenomen in bijlage 1 niet aan de volgende bepalingen van de subsidieverordening 2007
hoeven te voldoen: de artikelen 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 en 13;
3. Vast te stellen dat de in bijlage 1 opgenomen subsidies een bijdrage leveren aan het bereiken van
de gemeentelijke doelstellingen (art. 2 Algemene Subsidieverordening Vlieland 2007).Besluit:
. conform.
.

Samenvatting
Veel verenigingen en initiatieven van inwoners van Vlieland komen in aanmerking voor (financiële)
ondersteuning door de gemeente. U kunt dan denken aan het opknappen van de speeltuin aan de
Sparrenlaan, het peuterspeelzaalwerk in De Jutter, het ouderenwelzijnswerk en muziekbeoefening.
Zo zijn er 1 4 verenigingen die jaarlijks een waarderingsbijdrage van de gemeente ontvangen.
Hiervoor is op grond van de subsidieverordening een besluit van het college van B&W nodig. Het
college heeft op 8 januari besloten in totaal voor € 59.200 aan kleinere subsidies 2019 vastte stellen.
Binnenkort ontvangen de verenigingen hierover bericht en worden de bedragen overgemaakt.
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