gemeente

):LC
Besluitenlijst college van burgemeester en wethouders 28 mei 2019

Aanwezig:

II:

C. Schokker-Strampel, burgemeester
D. Visser, 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 21 mei 2019, openbaar en niet-openbaar
• conform

6.

Overzicht afhandeling overige agendapunten collegevergaderingen

7.

Overzicht afhandeling onderwerpen inloopspreekuren en verslagen

8.

Overzicht afhandeling moties, toezeggingen en vragen gemeenteraad

9.

JL, 30apr19, Subsidie ITGWO 2019 & Subsidieovereenkomst; conceptbesluit:
1.de subsidie van 2018 als definitief goed keuren
2.de subsidie voor 2019 vast te stellen op €40.000,3.een nieuwe subsidieovereenkomst voor vier jaar goed te keuren waarin dit jaarbedrag is vastgelegd
Besluit:
• conform.
Samenvatting
Jaarlijks draagt de gemeente financieel bij aan de festivals Into The Great Wide Open en Here
Comes The Summer omdat de festivals van culturele en economische betekenis zijn voor Vlieland.
Ook levert het Vlieland diverse concrete zaken op, zoals een vernieuwde kinderspeelplaats en een
watertappunt. Met het structureel toekennen van een bedrag wil de gemeente de stichting en het
festival aan het eiland binden voor de komende vier jaar, overeenkomstig de collegeperiode. Het
gangbare bedrag subsidie wordt iets verlaagd naar
€ 40.000 per jaar.

10. EJV, 14mei19, 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 Dorpsstraat 122D niet te continueren vanwege uitzicht op legalisatie door het
dienovereenkomstig aanpassen van de Welstandsnota.
Besluit:
• conform.
.

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. De kwaliteit van kunststof
houtwerk is tegenwoordig zodanig, dat het bijna niet meer van hout is te onderscheiden.
Vooruitlopend op voorstellen aan de gemeenteraad de Welstandsnota aan te passen met betrekking
tot het gebruik van kunststof voor panden gelegen in het beschermd stads- en dorpsgezicht wordt
voorgesteld de handhaving niet te continueren.
11. RL, 23mei19, jaarverantwoording Kinderopvang 2018; conceptbesluit:

1. kennis te nemen van de inhoud van de gemeentelijke jaarverantwoording 2018 Kinderopvang;
2.de gemeentelijke jaarverantwoording 2018 Kinderopvang vast te stellen;
3.de gemeentelijke jaarverantwoording 2018 Kinderopvang digitaal te verzenden naar de Inspectie
van het Onderwijs;
4. de gemeentelijke jaarverantwoording 2018 Kinderopvang ter kennisgeving aan te bieden aan de
Gemeenteraad;
Besluit:
. conform
Samenvatting

12. FA, 13mei19, handhaving Dennenlaan 15; conceptbesluit:
1. het handhavingstraject van 1 augustus 2017 niet voort te zetten
2.niet opnieuw een handhavingstraject te starten
Besluit:
. conform
Samenvatting
Het handhavingstraject gestart in 2017 zal niet worden voortgezet daar de last onder bestuursdwang
is uitgewerkt. Aangezien er volgens het uitvoeringsprogramma VTH geen prioriteit ligt bij handhaving
achterstallig onderhoud van een woning en de overtredingen niet dusdanig ernstig zijn zal er niet
opnieuw een handhavingstraject worden gestart.
13. HN, 22mei19, Aanleg riool nieuwbouw Zeester; conceptbesluit:
1 de werkzaamheden voor aanleg van het riool en bestratingen ten behoeve van de nieuwbouw op
de locatie Zeester in twee fasen uit te voeren.
2.voor de eerste fase, aanleg riool Vlaminghweg, twee aannemers te vragen een prijsopgaaf te doen.
3.als gunningscriterium te hanteren: laagste prijs
Besluit:
• conform
.

Samenvatting
Ten behoeve van de nieuwbouw van de woningen op de locatie Zeester zal voor de woningen langs
de Vlaminghweg een nieuw riool moeten worden aangelegd. Het is gewenst om dit riool voor de
aanvang van de bouw aan te brengen, zodat de woningen direct aangesloten kunnen worden op het
riool.

Vastgesteld op 4 juni 2019

C. Schokker-Strampel
burgemeester

Mr. R.A. Lanting
secretaris-directeur

