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Besluitenhijst college van burgemeester en wethouders 26 februari 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 19 februari 2019
• conform

6.

Overzicht afhandeling overige agendapunten collegevergaderingen

7.

Overzicht afhandeling onderwerpen inloopspreekuren en verslagen

8.

Overzicht afhandeling moties, toezeggingen en vragen gemeenteraad

9.

JL, 23jan19, Notitie “Evaluatie Toeristisch Beleid”; conceptbesluit:
1. De notitie “Evaluatie Toeristisch Beleid” vast te stellen;
2. Er mee in te stemmen de notitie voor te leggen aan de gemeenteraad in de raadsvergadering op
25 maart2019.
Besluit:
• conform

Samenvatting
Ten behoeve van de gemeenteraad is door het college een notitie opgesteld met als doel het
toeristisch beleid en het Toeristisch Platform Vlieland te evalueren.
De conclusie van deze notitie is, dat het beleid weliswaar nog steeds voldoet maar enigszins moet
worden bijgesteld en er meer focus moet worden aangebracht. De notitie stelt enkele vragen aan de
raad om instemming te krijgen met de conclusies en de richting. Bovendien wordt gepolst of de raad
het beleid en de uitvoering ervan wil blijven financieren
10. JL, 20feb19, begroting 2019 Stichting Aanloophaven Vlieland; conceptbesluit:
1. De begroting 2019 van de Stichting Aanloophaven Vlieland goed te keuren.
2. In het bestuurlijk overleg te bespreken:
a. Zolang de jaarrekeningen (2016 en 2017) nog concepten betreffen is de wens van het college
dat de SAV grote investering bespreekt met de verantwoordelijk wethouder
b. Een separaat financieel overzicht van opbrengsten en kosten te vragen inzake het
tankstation
c. Opnieuw te vragen naar een kopie van de opstalverzekering
Besluit:
• conform

Samenvatting

11. JL, 30jan19, begroting 2019 Stichting Recreatiebelangen Vlieland; conceptbesluit:
1. De exploitatiebegroting 2019 van de Stichting Recreatiebelangen Vlieland goed te keuren;
2. Gezien het feit dat er nog geen definitieve jaarrekeningen zijn (2016, 2017) een beslissing over
de toekomstige investeringen aan te houden tot nader order.
,

3. Te vragen om een separaat investeringsplan en deze apart te bespreken en goed te keuren
nadat de jaarrekeningen definitief zijn geworden.
Besluit:
• conform

Samenvatting

12. LvR, 16jan19, Afsluiten project Biomeiler; conceptbesluit:
1. In te stemmen met het intrekken van het besluit van 10 april 2018, punt 5, om een Biomeiler te
bouwen op de gemeentewerf.
2. Het project Biomeiler op huidige wijze af te sluiten.
3. De opgedane kennis beschikbaar te houden voor andere organisaties/gemeenten.
4. Onderzoeken of er andere geschikte initiatieven zijn voor de verwerking van biomassa op
Vlieland.
Besluit:
.

Samenvatting
In het voorjaar van 2018 heeft het college ingestemd met de bouw van een Biomeiler op de
gemeentewerf en heeft daarvoor het benodigde investeringsbudget â €78.769,25 beschikbaar
gesteld. De hoeveelheid grondstoffen waar het plan, en de daarmee gepaarde bouw, vanuit ging
blijkt echter dusdanig af te wijken van de werkelijkheid, dat een Biomeiler op deze wijze niet
realistisch is. Bovendien zitten er aan de verwerking van mest dusdanig strenge regels dat dit niet
zomaar gebouw kan worden op de gemeentewerf. Ook de warmte die vrij zou komen bij het proces
heeft inmiddels geen concrete bestemming meer. Al deze zaken samen maken dat een Biomeiler op
deze wijze nu geen doorgang kan vinden.
13. JL, 13feb19, Definitief rapport fase 2 Fietspadenproject; conceptbesluit:
1. Het plan van aanpak “De Waddeneilanden De parels op de kroon van fietsend Nederland
vast te stellen en te gebruiken als kader voor het verder ontwikkelen van het netwerk aan
fietspaden op ieder eiland afzonderlijk;
2. De gemeentelijke Organisatie opdracht te geven om in samenhang met de betrokken
natuurbeheerorganisaties een uitvoeringsplan te maken voor de aanpak van de fietspaden
binnen onze gemeente, zoals beschreven in het plan van aanpak;
3. De directieraad van het samenwerkingsverband De Waddeneilanden opdracht te geven om de
voortgang van de projecten die onder het plan vallen te bewaken. En met een voorstel te komen
om daarvoor capaciteit beschikbaar te stellen binnen het samenwerkingsverband;
4. Vanuit de samenwerking onderzoek te doen naar de duurzaamheid van de van toepassing zijnde
uitvoeringsmethoden;
5. Vanuit het samenwerkingsverband (of, Gezamenlijk met de andere eilanden) in overleg te treden
met Provincie en Waddenfonds over subsidiering om uitvoering van de plannen mogelijk te
maken.
Besluit:
conform
—“

—

Samenvatting
Ieder eiland heeft in de ontwikkeling en het beheer van de fietspaden zo haar eigen problemen.
Daarnaast zijn er ook overeenkomsten. Door gezamenlijk naar oplossingen en kansen te streven,
wordt een meerwaarde geboden waarmee duurzame recreatie en fietstoerisme wordt gestimuleerd.
Daarom is in 2015 een project gestart met als dit als doel. Het rapport van de 2e fase, genaamd “DE
WADDENEILANDEN DE PARELS OP DE KROON VAN FIETSEND NEDERLAND Plan van
aanpak kwaliteitsbehoud en -verbetering recreatieve fietspaden”
moet door alle eilanden worden vastgesteld, waarna elk eiland een projectplan gaat opstellen.
De gezamenlijke onderwerpen worden daarna in Waddenverband opgepakt.
-

-

\C
14. HN, 20feb19, vaststelling Beeldkwaliteitsplan locatie Zeester; conceptbesluit:
1. Het beeldkwaliteitsplan ‘locatie Zeester Vlieland’ ter vaststelling voorleggen aan de
gemeenteraad
2. Het raadsvoorstel vaststellen.
Besluit:
• conform
Samenvatting
Ten behoeve van het ontwikkelen van nieuwbouw op de locatie Zeester is een beeldkwaliteitsplan
opgesteld. Dit plan heeft gedurende zes weken ter inzage gelegen. Gedurende deze periode kon er
schriftelijk een inspraakreactie worden ingediend. Hier is geen gebruik van gemaakt. Aan de hand
van opmerkingen van Hûs en Hiem zijn enkele aanpassingen aan het plan gedaan. Het betreft het
gelijktrekken van de rooilijn van blok D aan de as van de W. de Vlaminghweg en het daarmee iets
meer ruimte creëren voor blok C, het wegnemen van de onduidelijkheid of de woningen ook een
zadeldak kunnen hebben (niet), en het beperken van de bouwhoogte tot twee bouwlagen inclusief
kap in plaats van twee bouwlagen plus een kap.
15. JL, 12feb19, Subsidieverzoek Vuurtorenloop 2018; conceptbesluit:
1. De subsidie 2018 definitief vast te stellen
2. Op basis van de begroting Vuurtorenloop 2019 een maximale subsidie van €5.000,- ten behoeve
van de exploitatie van het evenement toe kennen
3. De afhandeling van vuilnis bij Flidunen evenals voorgaande jaren gratis uit te voeren en T
ontheffingen (voor een bus voor de wedstrijdleiding) en lege kosten te verlenen op kosten van de
gemeente
4. Op basis van te overleggen financiële resultaten van de Vuurtorenloop 2019 de definitieve
afrekening bepalen
5. Aangeven dat het college verheugd is over de continuering van het evenement en derhalve tot
toekenning van een bijdrage is over gegaan.
Besluit:
• conform
Samenvatting
Dit jaar wordt de 7e editie van de Vuurtorenloop georganiseerd, dat wederom 2 dagen zal beslaan
met een hardloopwedstrijd over verschillende afstanden, een loop voor de jeugd en een wandeling.
Men wil niet verder groeien met dit evenement, maar in de toekomst de kwaliteit ervan verbeteren.
De gemeente sponsort het evenement met 5000,- euro omdat het past in de doelstellingen van het
toeristisch beleid.
16. JL, 20feb19, Kwaliteitsimpuls Vuurboetsduin (budget akkoord); conceptbesluit:
1. In te stemmen met het verstrekken van een subsidie van € 15.000 aan Staatsbosbeheer in het
project “Vuurboetsduin” zoals beschreven in het besluit van B&W van 26 april 2016.
Besluit:
• conform
Samenvatting

Vastgesteld op 5 maart2019

C. Schokker-Strampel
burgemeester

R.A. Lanting
secretaris-directeur

