c::::
Besluitenlijst college van burgemeester en wethouders 5 maart 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 26 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.

EJV, 19feb19, handhavingsactie bouw- en woningtoezicht DS 122D; conceptbesluit:
1 Kennis te nemen van de voortgang van de handhaving bouw- en woningtoezicht Dorpsstraat 1 22D
2.Handhaving Dorpsstraatl22D niette continueren.
Besluit:
. Aangehouden; ad 2, motivering aanpassen: uitzicht op legalisatie reden om af te zien van
handhaving
.

Samenvatting
Voor het perceel Dorpsstraat 122D is een handhavingsactie lopende met betrekking tot het gebruik
van kunststof voor kozijnen, wat in strijd is met de Welstandsnota. Na constatering van het feit dat er
meer in het beschermd stads- en dorpsgezicht gelegen panden kunststof hebben gebruikt zonder
dat daar handhaving heeft plaatsgevonden, is besloten de handhavingsprocedure voor genoemd
perceel te staken.
10. EJV, 20feb19, omgevingsvergunning voor bouwen 2019 0002 Dorpstraat 28 te Vlieland;
conceptbesluit:
1 .Omgevingsvergunning voor bouwen 2019 0002 voor de legalisatie van de verhoging van de
bestaande erfafscheiding te weigeren.
2.Eigenaar in de gelegenheid stellen voor 1 mei 2019 de aangebrachte verhoging te verwijderen.
Besluit:
. conform
Samenvatting
Op het perceel Dorpsstraat 28 is de bestaande omheining verhoogd van 2 naar 3 meter zonder de
hiervoor benodigde omgevingsvergunning. Met een aanvraag omgevingsvergunning voor bouwen is
verzocht deze verhoging te legaliseren. De aangebrachte verhoging is in strijd met het vigerende
bestemmingsplan de aanvraag omgevingsvergunning voor de legalisatie wordt geweigerd.
—

11. LHS, 27feb19, herleggen strandovergang Fortweg; conceptbesluit:
1 de stelconplaten van de tijdelijk aangelegde parkeerplaatsen aan de Willem de Vlaminghweg ter
hoogte van de locatie voormalige basisschool de Zeester te gaan herplaatsen naar de
.

(Z
strandovergang aan de Fortweg, en dit te combineren met de werkzaamheden bij het
strandpaviljoen Oost die door de ondernemer worden uitgevoerd;
2.hiermee komen deze tijdelijke parkeerplaatsen te vervallen.
Besluit:
. conform

Samenvatting
Zoals eerder in voorstellen voor de sloop van de oude school OBS de Zeester is aangegeven zullen
de betonplaten van de parkeerplaatsen worden hergebruikt. De bedoeling is dat mede voor het
bouwrijp maken van het perceel de platen vrijkomen en kunnen worden gelegd op de strandovergang
Fortweg.
Dit mede omdat de huidige platen stalen randen hebben die als gevaarlijk kunnen worden
aangemerkt wanneer deze loslaten.
12. MH, 21feb19, subsidie 2018 beheer en onderhoud rijksmonument Kerkplein 7, zaak 33154;
conceptbesluit:
Aan de Protestantse Gemeente op Vlieland een aanvullend subsidie te verstrekken van € 13.066 ter
dekking van de kosten van onderhoud en beheer in 2018 (in totaal € 47.862) van rijksmonument
Kerkplein 7.
Besluit:
. Aangehouden: aanvullend onderzoek naar besteding gemeentelijke bijdrage van € 6.800,00

Samenvatting
Er is door de gemeenteraad in de begroting 2018, en in september 2018 in de tussentijdse
bestuursrapportage, besloten om in 2018 en 2019 voor iederjaar € 20.000 aanvullend budget
beschikbaar te stellen voor het in stand houden van het monumentale kerkgebouw op Vlieland. De
subsidieaanvraag heeft betrekking op het budget 2018 en blijft daar ruim binnen

Vastgesteld
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Mr. R.A. Lanting
secretaris-directeur

