Besluitenlijst college van burgemeester en wethouders 26 maart 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.

“Keekopdeweek”

5.

Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van B&W van 19 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.

EB, 1 9mrtl 9, grafdelfmachine; conceptbesluit:
1 Aanschaf grafdelfmachine de BOKI 2551 RC en bijbehorende middelen
2. Instemming vragen aan de raad
3. Voor deze aanschaf af te wijken van het aanbestedingsbeleid door niet meer offertes aanvragen
Besluit:
.
aangehouden.
.

10. MH, l3mrtl9, begroting Stichting Flidunen 2019; conceptbesluit:
1
Stichting Flidunen ontheffing te verlenen voor het te laat indienen van de begroting 201 9 (na 111-2018)
2. De begroting 2019 van de Stichting Flidunen goed te keuren
3. De subsidie 2019 overeenkomstig de gemeentebegroting 2019 voorlopig vastte stellen op €
31 6.900 (€ 1 1 0.000 structureel exploitatiesubsidie en € 206.900 subsidie in de huurkosten)
4. Het subsidie voor 201 9 in een keer (1 00%) als voorschot over te maken aan stichting Flidunen
5. In april 2019 een voorstel te doen aan de Gemeenteraad om in te stemmen met een incidentele
subsidie van €70.000,- voor hetjaar 2019 en deze kosten financieel te dekken door het
subsidiebedrag te onttrekken aan de algemene reserve
6. Een voorstel om de subsidie aan stichting Flidunen structureel te verhogen mee te nemen in het
opstellen van de kadernota 2020
7. Stichting Flidunen per brief te informeren over dit besluit;
Besluit:
.
aangehouden
.

Samenvatting
Sportcentrum Flidunen wordt door gemeente Vlieland beschouwd als een essentiële voorziening
voor de inwoners en gasten van Vlieland. Stichting Flidunen ontvangt daarom voor de exploitatie van
het sportcentrum jaarlijks een subsidie van de gemeente. De afgelopen jaren is er door verscheidene
oorzaken een aanzienlijk structureel financieel tekort ontstaan bij de stichting. De huidige subsidie
vanuit de gemeente is niet meer toereikend om de deuren van het sportcentrum open te kunnen
houden. Er wordt door het college daarom een voorstel gedaan aan de gemeenteraad voor een
eenmalige aanvullende subsidie in 2019 van €70.000,-. Daarnaast zal er een voorstel tot het
structureel verhogen van de subsidie aan Flidunen worden meegenomen in het opstellen van de

kadernota 2020.
11

.

LvR, l4mrtl9, samenvoegingsvergunning Dorpsstraat 93; conceptbesluit:
1 Akkoord gaan met onttrekkingsvergunning conform bijgevoegd concept
Besluit:
. conform
.

Samenvatting
Op 4 februari 2019 is een aanvraag onttrekkingsvergunning ingediend door de heer L. Westers,
eigenaar van de woning op Dorpsstraat 93 te Vlieland. De vergunning is ingediend ten behoeve van
het onttrekken van de woning aan Dorpsstraat 93 uit het woningbestand, om vervolgens samen te
voegen met de woning aan Dorpsstraat 91.
1 2. FA, 1 8mrtl 9, IBT 201 9; conceptbesluit:
1 Totaalbeleid interbestuurlijk toezicht 201 8 ter kennisgeving aannemen
2. Vaststellen verbeterdocument conform concept
3. Totaalbeleid interbestuurlijk toezicht 2018 ter kennisgeving aan de gemeenteraad aanbieden
Besluit:
. conform
.

Samenvatting
De provincie oefent interbestuurlijk toezicht (IBT) uit op de wettelijke taken van gemeenten. Het IBT
omvat in beginsel alle wettelijke taken die de gemeente uitvoert maar bij de beoordeling beperkt zich
tot de meest risicovolle gemeentelijke beleidsdomeinen. Hettotaalbeeld IBT over hetjaar 2017 is
eind december 2018 door de provincie verstuurd. Het college wordt gevraagd hiervan kennis te
nemen en een verbeterdocument vast te stellen.
Vastgesteld op 2 april 2019

0. Schokker-Strampel
burgemeester

Mr. R.A. Lanting
secretaris-directeur

