Besluitenlijst college van burgemeester en wethouders 12 februari 2019

Aanwezig:

0. 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 besluitenlijsten van de vergadering van B&W van 5 februari 2019, openbaar en nietopenbaar
• conform

6.

Overzicht afhandeling overige agendapunten collegevergaderingen

7.

Overzicht afhandeling onderwerpen inloopspreekuren en verslagen

8.

Overzicht afhandeling moties, toezeggingen en vragen gemeenteraad

9.

JS, 4feb19, gecombineerde provinciale staten- en waterschapsverkiezingen 20 maart 2019 en
Europees Parlementsverkiezing 23 mei 2019; conceptbesluit:
1. het gemeentehuis als enig stembureau voor de verkiezingen van 20 maart en 23 mei 2019
aanwijzen
2.voorgestelde stembureauleden benoemen
3. ambtenaren gemeente Vlieland benoemen als tellers van de verkiezingen
Besluit:
• conform
Samenvatting
Dit jaar zijn er drie verkiezingen op twee verschillende dagen. Vorig jaar was het stembureau
gevestigd in de school “De Jutter” vanwege de verbouwing van de raadzaal. De locatie “De Jutter” is
goed bevallen en zal in de toekomst ook zeker weer een keer worden als stembureau. Voor dit jaar is
gekozen voor de “nieuwe” raadzaal. De benoemde stembureauleden doen dit werk nu al een paar
jaar in dezelfde samenstelling en zijn dus zeer ervaren. Voor het tellen van de stemmen worden ze
aangevuld met ambtenaren van de gemeente Vlieland.

10. PJT, 5feb19, Akte van cessie TruckkartelNL; conceptbesluit:
1 .de vordering tot schadevergoeding met betrekking tot brandweervoertuigen te cederen
(overdragen) aan Veiligheidsregio Fryslân
2. na instemming akte van cessie ondertekenen
Besluit:
conform
Samenvatting
De Europese commissie heeft in juli 2016 vastgesteld dat een aantal truckfabrikanten (o.a. DAF,
MAN, IVECO, Volvo/Renault) de mededingingsregels hebben overtreden waardoor
bedrijfsvoertuigen veelal voor een te hoge prijs werden verkocht.
De gemeente Vlieland is indirect ook partij omdat bijvoorbeeld voor de brandweervoertuigen die de
VRF heeft aangeschaft ook te veel is betaald.
De VRF gaat een procedure opstarten (namens de Friese gemeenten) om te veel betaalde terug te
vorderen en de gemeente Vlieland sluit zich hierbij aan.

gemeente

11. EJV, 30jan19, omgevingsvergunning voor bouwen 2018 0035 voor de verbouw van het pand
Dennenlaan 17; conceptbesluit:
Omgevingsvergunning voor bouwen 2018 0035 met afwijking van het bestemmingsplan te verlenen
onder voorwaarden voor de verbouw van het pand Dennenlaan 17 te Vlieland.
Besluit:
• conform
Samenvatting
Voor het pand Dennenlaan 17 is een omgevingsvergunning verleend voor verbouw. Het huidige pand
is eenlaags en heeft één verblijfsobject voor permanente bewoning en twee verblijfsobjecten voor
recreatief gebruik. Na de verbouwing wordt het betreffende pand tweelaags: op de begane grond
komt een extra verblijfsobject voor permanente bewoning; de twee verblijfsobjecten voor recreatief
gebruik komen op de eerste etage.
12. SS, 22jan19, Offerte Rho adviseurs voor leefruimte bestemmingsplan met verbrede reikwijdte
bedrijventerrein Oosterseveld; conceptbesluit:
Akkoord gaan met de offerte van 30 november 2018 van Rho Adviseurs voor Leefruimte betreffende
het opstellen van een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte voor bedrijventerrein Oosterseveld..
Besluit:
• conform
Samenvatting
Het college wordt geadviseerd akkoord te gaan met de offerte van Rho Adviseurs voor Leefruimte
voor het opstellen van een nieuw bestemmingsplan met verbrede reikwijdte voor bedrijventerrein
Oosterseveld. Hiervoor is reeds een visiedocument gemaakt dat in de gemeenteraad besproken is,
en het omgevingsplari’ is als project aangemeld bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu onder
de Crisis- en Herstelwet. De gemeente grijpt dit project aan om zich al werkende weg, parallel aan
het proces van de Omgevingsvisie, voor te bereiden op de Omgevingswet en de buitenwacht en de
organisatie daarbij in de volle breedte te betrekken. Het nodige voorwerk voor het nieuwe
bestemmingsplan is reeds verricht in de vorm van een uitgebreid participatieproces.
13. HdW, 6feb19, le begrotingswijziging 2019; conceptbesluit:
Begrotingswijziging ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad op 25 februari 2019
Besluit:
• conform
Samenvatting
Sinds het vaststellen van de primaire begroting 2019 is er aanleiding de begroting op een aantal
onderdelen aan te passen:
A.
B.
C.
D.

er is een gewijzigde begroting 2019 ontvangen van de sociale dienst;
de rijksoverheid heeft de bijdrage participatiewet 2019 inmiddels bekend gemaakt;
de wettelijke vergoedingen voor raadsleden in kleine gemeenten zijn verhoogd;
De algemene uitkering die de gemeente ontvangt van het rijk is aangepast aan de meest recente
berekeningen uit september2018;
E. het groot-onderhoud in 2019 aan sportcomplex Flidunen moet worden geraamd;
F. de erfpachtcanon van het terrein van gemeentewerken wordt verhoogd;
G. de helihaven inclusief hangar wordt aangekocht van het rijksvastgoedbedrijf;
H. het bestemingsplan buitengebied moet worden aangepast aan de strandnotitie;
1. er moeten diktemetingen worden uitgevoerd aan de damwanden van de haven.

Vastgesteld op 19 februari 2019

Schokker-Strampel
burgemeester

H. de Wit
adjunct secretaris-directeur

