Besluitenhijst college van burgemeester en wethouders 2 april 2019
Aanwezig:

C. Schokker-Strampel, burgemeester
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 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.

LvR, 22mrt19, VTH jaarprogramma 2019; conceptbesluit:
1. Het VTH-Jaarprogramma (Vergunningsverlening, Toezicht en Handhaving) 2018 gemeente
Vlieland vaststellen;
2. Het VTH-programma ter kennisname voorleggen aan de raad;
Besluit:
• conform

Samenvatting
Een belangrijke taak van de gemeente is het waarborgen van de veiligheid en gezondheid in de
gemeente. Toezien op een juiste toepassing van wetten en regels. Het gaat hierbij om de bouw,
milieu en omgevingswetten, om de APV en bijzondere wetten en een groot aantal wetten en
regelingen die hiermee samenhangen. De gemeente Vlieland is verplicht om een goede kwaliteit van
de uitvoering van de VTH te borgen door het schrijven van beleid voor deze taak, geregelde
evaluaties en het verantwoorden van de uitvoering. Het VTH beleidsplan is 14 maart 2017 door uw
college vastgesteld en aan de raad ter kennisname aangeboden. Jaarlijks volgt een jaarprogramma,
dat een beeld van de uitgevoerde werkzaamheden geeft en een aanzet voor datgene dat in het
aankomende jaar moet worden uitgevoerd.
10. MH, l3mrtl9, begroting Stichting Flidunen 2019; conceptbesluit:
1. Stichting Flidunen ontheffing verlenen voor het te laat indienen van de begroting 2019 (na 1-11
20 18);
2. De begroting 2019 van de Stichting Flidunen goed te keuren;
3. De subsidie 2019 overeenkomstig de gemeentebegroting 2019 voorlopig vast te steile op
€316.900,- (€110.000,- structureel exploitatiesubsidie en €206.900,- subsidie in de huurkosten);
4. De subsidie voor 2019 in een keer(100%) 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 het jaar 2019 en deze kosten financieel te dekken door het
subsidiebedrag te onttrekken aan de bestemmingsreserve toerisme;
6. Een voorstel om de subsidie aan Stichting Flidunen structureel te verhogen mee te nemen in het
opstellen van de kademota 2020;
7. Stichting Flidunen per brief te informeren over dit besluit;
Besluit:
• conform
-

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 Fliduneri worden meegenomen in het opstellen van de
kadernota 2020.
11. SSK, 1 9mrtl 9, openbare verlichting; conceptbesluit:
1. De keuze voor bepaalde types LED-armaturen die toegepast worden bij vervanging of
vernieuwing van straatverlichting vast te leggen
Besluit:
• conform

Samenvatting
Bij reconstructie- of vervangingswerkzaamheden in de openbare ruimte en als onderdeel van
grootschalige onderhoudsprojecten van wegen- en rioleringswerken wordt altijd gekeken naar de
mogelijkheden om de openbare verlichting te wijzigen naar LED-verlichting, oftewel vervanging van
conventionele armaturen door LED-armaturen.
Dit advies is bedoeld om de keuze voor bepaalde types LED-armaturen die toegepast worden bij
vervanging of vernieuwing van straatverlichting vast te leggen
12. LvR, 2lmrtl9, verlichtingsplan; conceptbesluit:
1. Akkoord gaan met de offerte voor het lichtplan gemeentehuis te Vlieland;
Besluit:
• conform

Samenvatting

13. EV, 22mrt19, omgevingsvergunning voor bouwen 2019 0004 voor de bouw van een bedrijvenloods;
conceptbesluit:
1. Omgevingsvergunning voor bouwen 2019 0004 met afwijking van het bestemmingsplan te
verlenen onder voorwaarden voor de bouw van een bedrijvenloods op het perceel
Korenmansweg (nog nader te nummeren) te Vlieland;
Besluit:
• conform

Samenvatting
Er is een omgevingsvergunning ingediend voor de bouw van een bedrijvenloods met 5 units op het
perceel Korenmansweg (nog nader te nummeren) te Vlieland. De omgevingsvergunning wordt
geaccordeerd.
Vastgesteld op 9 april 2019

C. Schokker-Strampel
burgemeester

Mr. R.A. Lanting
secretaris-directeur

