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Besluitenlijst college van burgemeester en wethouders 19 maart 2019
Aanwezig:

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

1.

Agenda

2.

Map “ter bespreking”

3.

Map “uitnodigingen”

4.

“Keekopdeweek”

5.

Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van B&W van 12 maart 2019
. Conform.

6.

Overzicht afhandeling overige agendapunten collegevergaderingen

7.

Overzicht afhandeling onderwerpen inloopspreekuren en verslagen

8.

Overzicht afhandeling moties, toezeggingen en vragen gemeenteraad

9.

HdW, l4mrtl9, evaluatie Wmo gebiedsteam Vlieland’s Kwartier”; conceptbesluit:
1 Evaluatie Vlieland’s Kwartier uit te laten voeren door Partour overeenkomstig offerte 21-02-2019
2. De eenmalige kosten van € 1 1 .500 te dekken uit de algemene reserve.
Besluit:
. Conform.
.

Samenvatting
In verband met de Wet maatschappelijke Ondersteuning en de Jeugdwet is in 2014 ingesteld een
gebiedsteam onder de naam “Vlieland’s Kwartier”. Het gebiedsteam is de toegang voor inwoners tot
de voorzieningen van de Wmo en de Jeugdwet. Het team verstrekt adviezen aan de Dienst Sociale
Zaken en Werkgelegenheid Noordwest Friesland die beluiten neemt waarmee aan inwoners de
Wmo- en jeugdwetvoorzieningen beschikbaar worden gesteld. Bovendien organiseert het team de
cliëntondersteuning.
Bij de instelling van het gebiedsteam in 2014 is besloten de werkwijze in oktober 2014 te evalueren.
Dat is tot nu toe niet gebeurd. Alle reden dus om alsnog goed te kijken naar hoe de opzet uit 2014
heeft uitgewerkt en of er aanpassingen noodzakelijk zijn. Een tweede reden voor een evaluatie zijn
de ontwikkelingen in de organisatie van het sociale domein in Noordwest Friesland: de recente
gemeentelijke schaalvergroting door de herindeling en de huidige en toekomstige positie van de
Sociale Dienst.
10. JL, 13feb19, Subsidieaanvraag J’aime la Vlie 2019; conceptbesluit:
Op basis van de argumenten de subsidie niet toekennen
Besluit:
• Conform.

Samenvatting
J’aime la Vlie is een songfestival dat eerder werd georganiseerd op Vlieland en wel in 2017 en 2018
aan het begin van de zomervakantie. Aan het festival werken diverse ex- songfestival artiesten mee,
maar ook het Vlielands dameskoor Van Alles Wad.
Per dit jaar zijn de organisatoren voor het eerst verenigd in een stichting om er voor te zorgen dat
het festival meer toekomstbestending wordt. Men vraagt hiervoor subsidie aan de gemeente.

11. JdJ, l8mrtl9, voordracht kandidaat huurder Nieuwestraat 18; conceptbesluit:
Bij WoonFriesland voor te dragen als kandidaat huurder voor de woning Nieuwestraat 18:
belangstellende met inschrijfnummer 960105.
Besluit:
. Conform.

Samenvatting
Namens WoonFriesland is de sociale huurwoning Nieuwestraat 18 voor verhuur aangeboden.
Het betreft een eengezinswoning, waarvoor geldt dat een gezin met kinderen onder bepaalde
voorwaarden voorrang krijgt. Een van die voorwaarden is dat het verschil in punten tussen degene
met de meeste punten en het gezin met kinderen, niet meer dan 10 punten mag zijn.
Er is door twee gezinnen met kind(eren) op de woning gereageerd maar beide voldoen niet aan de
voorwaarde van een verschil van 10 of minder punten met degene bovenaan de lijst.
Dus wordt als kandidaat huurder voorgedragen bij WoonFriesland de belangstellende met het
hoogste aantal punten. Dat is inschrijfnummer 9601.05, aantal punten 279, ingeschreven sinds 1996.
Het betreft een voormalige eigen-woningbezitter, die zijn woning heeft verkocht aan kopers die
economisch gebonden zijn aan Vlieland.
Er is op de woning ingeschreven door 20 belangstellenden met economische binding en door 4
zonder economische binding.
Vastgesteld op 26 maart 2019
.

C. Schokker-Strampel
burgemeester

R.A. Lanting
secretaris-directeur

