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Besluitenlijst college van burgemeester en wethouders 29 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.

“Keekopdeweek”

5.

Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van B&W van 22 januari 2019
. conform

6.

Overzicht afhandeling overige agendapunten collegevergaderingen

7.

Overzicht afhandeling onderwerpen inloopspreekuren en verslagen

8.

Overzicht afhandeling moties, toezeggingen en vragen gemeenteraad

9.

MH, 22jan19, aanvraag registratie gastouder; conceptbesluit:
Conform het advies van de GGD te besluiten om gastouder mevrouw Bourgonje-Tjabringa
toestemming tot exploitatie te verlenen en op te nemen in het landelijk register kinderopvang
Besluit:
. conform

Samenvatting
Op 27 november 2018 heeft gemeente Vlieland een aanvraag tot exploitatie van een
gastouderopvang ontvangen. In opdracht van de gemeente Vlieland heeft er op 1 6 januari 201 9 een
onderzoek voor registratie plaatsgevonden bij de betreffende gastouder. Tijdens het onderzoek is
zowel gekeken naar de aanwezigheid van de verplichte documenten als naar de kennis van de
gastouder en de geschiktheid van het opvangadres. Uit het onderzoek is gebleken dat er wordt
voldaan aan de getoetste voorwaarden van de Wet kinderopvang. Overeenkomstig het advies van de
GGD heeft het college een positief besluit genomen op de aanvraag tot exploitatie. De gemeente
draagt zorg voor de registratie van de gastouderopvang in het Landelijk Register Kinderopvang.
1 0.

LvR, 1 5janl 9, Prestatieafspraken volkshuisvesting 201 9 met WoonFriesland (zaak 2307);
conceptbesluit:
1 In te stemmen met het volkshuisvestelijke bod en de prestatieafspraken 201 9 met WoonFriesland
2.Wethouder Hoekstra te mandateren tot het ondertekenen van de prestatieafspraken
Besluit:
. conform
.

Samenvatting
De Woningwet schrijft voor dat een wooncorporatie met haar werkzaamheden moet bijdragen aan de
uitvoering van het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid. Gemeente Vlieland en Woon Friesland
maken daarom perjaar prestatieafspraken om aan deze bijdrage aan het gemeentelijk
volkshuisvestingsbeleid te voldoen. De inhoud van de afspraken voor 201 9 gaan in de kern om
kwaliteit- en energieverbeteringen van de woningen, afspraken over de nieuwbouwwoningen bij
locatie zeester en planontwikkeling voor compacte wooneenheden op de locatie voormalig
bibliotheek.
11. EJV, 18jan19, Strandpaviljoen ‘Oost’: verplaatsen en aanleg stelconplaten; conceptbesluit:

1 Akkoord te gaan met de concepttekst voor de omgevingsvergunning 201 8 0036 voor het
verplaatsen van Strandpaviljoen ‘Oost’ en de aanleg van stelconplaten, Fortweg 20 te Vlieland
2.Concept omgevingsvergunning 2018 0036 Fortweg 20 te Vlieland ter inzage te leggen
Besluit:
• conform

Samenvatting
Voor het tijdelijke strandpaviljoen ‘Oost’ ligt een concept-omgevingsvergunning ter inzage. De
aanvraag behelst het verschuiven van het paviljoen verder van de duinvoet af en de aanleg van een
bevoorradingspad met stelconplaten.
Vastgesteld op 5 februari 2019
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