Besluitenlijst college van burgemeester en wethouders 14 mei 2019
Aanwezig:

C. Schokker-Strampel, burgemeester
E. de Ruijter, wethouder
Mr. R.A. Lanting, secretaris-directeur
Met kennisgeving afwezig: R. Hoekstra, wethouder

1.

Agenda

2.

Map “ter bespreking”

3.

Map “uitnodigingen”

4.

“Keekopdeweek”

5.

Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van B&W van 6 mei 2019
. conform.

6.

Overzicht afhandeling overige agendapunten collegevergaderingen

7.

Overzicht afhandeling onderwerpen inloopspreekuren en verslagen

8.

Overzicht afhandeling moties, toezeggingen en vragen gemeenteraad

9.

LHS, 18apr19, Reconstructie Pad van Twintig: afrekening project en toekomstig gebruik;
conceptbesluit:
1 De kosten voor de aanleg van het Pad van Twintig te bepalen op € 231 .31 3,- en hiermee het
project afte sluiten
2. Het Pad van Twintig af te sluiten voor trekker, auto- & vrachtverkeer wanneer de grondwaterstand
boven een peil van 2,20m +NAP staat (gemeten aan de zijkant van het Pad van Twintig)
3. Dit peil middels een merkteken zichtbaar te maken
Besluit:
. conform.
.

Samenvatting
Het straatwerk aan het Pad van Twintig is afgerond en hiermee wordt het project fase 1 afgesloten.
Fase 2 omvat het verleggen van het fietspad in de Noordzeeduinen. Dit is losgekoppeld binnen dit
project vanwege ecologische bezwaren. De Beheer Overleg Groep voor de Natura2000 is
momenteel nog bezig alternatieven te onderzoeken.
Door de wijziging van het Peilbesluit in 2016 liggen de grondwaterpeilen in de omgeving van het Pad
van Twintig nu vast. Echter door verhoging van de grondwaterpeilen en de capillaire werking van de
onderbaan bestaat het gevaar dat door de hoge waterstanden de constructie van de weg wordt
aangetast. Om eventuele schade te voorkomen wil het college in die gevallen de weg tijdelijk
afsluiten voor trekker, auto- en vrachtverkeer. Wanneer de grondwaterstand daadwerkelijk te dicht
onder het wegdek stijgt zal er een hek ter hoogte van de wildroosters geplaatst worden.
10.

FA, 1mei19, verkoop stukje bebouwde grond (achter) DS 114; conceptbesluit:
1 De aanvraag niet volledig te honoreren
2. Het stukje bebouwde grond van 4,57 m2 te verkopen aan de eigenaresse van het aangrenzende
perceel Dorpsstraat 114 en 116
3. Het snippergroenbeleid Gemeente Vlieland 2016 ( hierna: snippergroenbeleid) hierop analoog toe
te passen qua prijs namelijk € 1 00,- per vierkante meter en qua uitwerking
Besluit:
. conform.
.

Samenvatting
Er wordt geadviseerd een stukje bebouwde grond van de gemeente te verkopen aan de eigenaresse
van het aangrenzende perceel die het bebouwde stukje grond reeds jarenlang gebruikt.

rv c
11. Vervallen.
12. JL, 24apr19, Implementatie Mountainbikeroute stoppen; conceptbesluit:
1 Het verzoek van het Toeristisch platform Vlieland om te stoppen met de implementatie van de
Mountainbikeroute honoreren
2. Ook de raad dit besluit laten nemen middels bijgeleverd raadsvoorstel
Besluit:
. conform.
Samenvatting
Het realiseren van een mountainbikeroute is een initiatief dat is opgepakt vanuit het toeristisch beleid
dat in 2014 door de Raad is vastgesteld. Het Toeristisch Platform Vlieland (TPV) heeft hierin de
coördinatie.
Zij constateert echter dat er te weinig draagvlak is om de implementatie van de mountainbikeroute
voort te zetten.
Er zijn negatieve reacties gekomen op een recente oproep en “in de wandelgangen” worden veel
negatieve opmerkingen gehoord. Positieve reacties worden bijna niet vernomen en bijdragen in de
vorm van vrijwilligers zijn er te weinig.
Hierdoor is er niemand die zich verantwoordelijk voelt voor de route, zoals bijvoorbeeld voor het
onderhoud.
Ook is er geen organisatie te vinden die de aansprakelijkheid op zich wil nemen.
Daarom wordt er gevraagd aan college en raad om met de implementatie te mogen stoppen.
13. HdW, 8mei19, transitie WOZ gegevens naar BAG oppervlakten; conceptbesluit:
1 In te stemmen met offerte gemeente Leeuwarden transitie WOZ-gegevens naar BAG
oppervlaktes €22.500 eenmalig
2. deze kosten te dekken uit de stelpost onvoorzien 1 de algemene reserve
Besluit:
. conform.
.

Samenvatting
Voor het waarderen van gebouwen voor de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) wordt tot nu
toe gebruik gemaakt van de inhoud van gebouwen. Door een wetswijziging moet per 2022 worden
uitgegaan van de oppervlakte van een gebouw zoals die vastligt in de Basisadministratie Adressen
en Gebouwen (BAG). Hiervoor moeten de gegevens van 1 .200 objecten in de WOZ-administratie
worden aangepast en moeten de BAG-oppervlaktes worden gecontroleerd. De WOZ- en de BAG
gegevens worden door de gemeente Leeuwarden bijgehouden en Leeuwarden heeft aangegeven
wat de eenmalige projectkosten van deze transitie zijn: € 22.500.
14. PB, 1mei19, Invoering Wnra; conceptbesluit:
1 Stem in met bijgaande notitie invoering Wnra op Vlieland en geef P&O opdracht dit te
coördineren en uit te voeren, dit in samenwerking met de Wadden;
2. Kies voor de gemeente Vlieland voor het omzetten van de huidige lokale regelingen in een
personeelsreglement, waarbij de bestaande regelingen BW proof worden gemaakt;
3. Kies voor de gemeente Vlieland voor het ter ondertekening aanbieden van een nieuwe
tweezijdige arbeidsovereenkomst, waarbij medewerkers wordt gegarandeerd dat de inhoud van
salaris, ikb, vakantie, uren en aanstelling niet verandert.
4. Informeer het personeel via het bijgevoegde communicatie bericht.
5. Informeer de OR over dit besluit;
6. Overleg met de huidige medezeggenschap over de invulling van de medezeggenschap vanaf
2020.
Besluit:
• conform.
.

1
•r
Samenvatting

15. JS, 8mei19, verkiezingen; conceptbesluit:
1 De twee voorgestelde personen benoemen als stembureaulid voor de verkiezing van de leden
het Europees Parlement op 23 mei 2019
Besluit:
. conform.
.

Samenvatting
Vanwege een tekort aan ervaren stembureauleden voor de komende verkiezing van de leden van het
Europees Parlement zijn er twee nieuwe stembureauleden benoemd.

16. RL, 10mei19, Visie op (de uitvoering van) de participatiewet en Position Paper Participatie(wet);
conceptbesluit:
1 Kennis te nemen van de visie en de uitgangspunten van de position paper
2.Kennis te nemen van de notitie Toekomstige uitvoering Participatiewet Noardwest Fryslan;
3. De onder 1. en 2. genoemde documenten ter kennisname te laten vaststellen door de
gemeenteraad
Besluit:
• conform.

Samenvatting

Vastgesteld op 21 mei 2019

burgemeester

Mr. R.A. Lanting
secretaris-directeur

