Besluitenlijst college van burgemeester en wethouders 6 mei 2019
Aanwezig:

Met kennisgeving afwezig:
1.

Agenda

2.

Map ter bespreking”

3.

Map uitnodigingen”

4.

Keek op de week”

5.

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

Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van B&W van 30 april 2019
.

6.

Overzicht afhandeling overige agendapunten collegevergaderingen

7.

Overzicht afhandeling onderwerpen inloopspreekuren en verslagen

8.

Overzicht afhandeling moties, toezeggingen en vragen gemeenteraad

9.

HdW, 2mei19, Conceptbegroting 2020 versie 2 Dienst Sozawe Noordwest Friesland 10 april 2019;
conceptbesluit:
1. kennis te nemen van de concept begroting 2020 (versie 2) Dienst Sociale Zaken en
Werkgelegenheid Noordwest Friesland;
2. de conceptbegroting 2020 van de dienst ter kennisname voor te leggen aan de gemeenteraad
zodat die, conform artikel 23 lid 3 van de Gemeenschappelijke Regeling, de gelegenheid heeft
om hierop een zienswijze te geven;
3. de gemeenteraad voor te stellen geen zienswijze uit te brengen over de concept begroting 2020
versie 2 van de dienst.
Besluit:
• conform.
Samenvatting
Het bestuur van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noordwest Friesland heeft de concept
begroting van 2020 aangeboden aan de colleges met het verzoek deze voor te leggen aan de
gemeenteraden. Het college adviseert de raad om geen zienswijze uit te brengen.

10. JL, 2mei19, 1 mplementatie Mountainbikeroute stoppen; conceptbesluit:
1. Het verzoek van het Toeristisch platform Vlieland om te stoppen met de implementatie van de
Mountainbikeroute honoreren
2. De raad informeren via bijgeleverde brief
Besluit:
• 1. Conform; 2. De raad een besluit laten nemen gericht op het stoppen met de implementatie van
de mountainbikeroute.
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

1
gemeente

15. JL, 24apr19, IPF Aanvraag Cofinanciering (Sterk Fries Ondernemerschap /Startup Klimaat);
conceptbesluit:
De cofinancierings-aanvraag van het IPF niet honoreren
Besluit:
• conform.

Samenvatting
Stichting IPF (Innovatiepact Fryslân) vraagt om financiële steun voor het realiseren van een
ketenaanpak om startups te ondersteunen met alle partners uit de zogenaamde triple helix
(samenwerking Overheid, Onderwijs & Ondernemers) waardoor een betere kans van slagen wordt
gezien.
Het gaat om 4000 5000 euro per gemeente per jaar vanaf heden tot 2022.
De vraag om financiële steun is toegelicht door Hans Paul van der Snee, directeur van het
lnnovatiepactFryslân, in de VFG (vereniging Friese Gemeenten) vergadering van 22november2018
waar helaas geen enkel eiland vertegenwoordigd was. De reactie van de overige aanwezigen was
positief en er was dus veel draagvlak.
Na toetsing bij de ondernemersvereniging blijkt er op Vlieland geen belangstelling te zijn voor de
aanpak.
Vandaar dat het college heeft besloten niet mee te financieren.
—

16. JL, 23apr19, Begroting 2019 De Noordwester; conceptbesluit:
1. De begroting van de Stichting Informatiecentrum De Noordwester te beschouwen als
subsidieaanvraag 2019;
2. De structurele subsidie voor Stichting Informatiecentrum De Noordwester vast te stellen op €
90.984,-;
3. In september 2019 vast te stellen of het te kort op de exploitatie moet worden aangevuld en met
welk bedrag.
4. Het bestuur per brief te informeren over uw besluit
Besluit:
• conform.

Samenvatting
Jaarlijks vraagt de Stichting Informatiecentrum De Noordwester subsidie aan bij de gemeente.
De gemeente begroot hiertoe een bedrag van rond € 90.000 euro maar dit bedrag is niet meer
genoeg om de exploitatie rond te krijgen. Het bestuur begroot een te kort van € 40.500.
Na de zomer is er meer kijk op de werkelijke te korten.
Ook is dan duidelijk met welk plan het bestuur komt om de Noordwester te moderniseren.
Eind september 2019 wil het college bekijken of het te kort moet worden aangevuld en hoe hoog het
bedrag is.
,

17. JL, 24apr19, Jaarrekeningen 2016 en 2017 TPV; conceptbesluit:
1. De opgeleverde financiële verantwoording 2016 en 2017 goedkeuren.
2. De bijgeleverde brief aan het stichtingsbestuur goedkeuren.
Besluit:
• conform.

Samenvatting
De stichting Toeristisch Platform Vlieland (TPV) voert vanaf 2015 het toeristisch beleid uit dat de raad
in 2014 heeft vastgesteld. Hiervoor ontvangt zij diverse bijdragen van toeristische spelers op het
eiland, maar ook subsidie van de gemeente Vlieland. Subsidies zijn in sommige gevallen voorlopig
toegekend.
Iedereen die subsidie ontvangt moet zich achteraf in enige vorm financieel verantwoorden. De
stichting doet dit professioneel met jaarrekeningen.
Op basis van de jaarrekeningen 2016 en 2017 heeft het college besloten de subsidies over
betreffende jaren definitief te maken.

gemeenten, twee maanden voordat het bestuur deze vaststelt. De raden kunnen hun zienswijze over
deze stukken geven aan het dagelijks bestuur.
De gemeenteraad wordt voorgesteld geen zienswijzen in te dienen ten aanzien van de jaarstukken
2018 en begroting 2020 alsmede tegen de eerste begrotingswijziging 2019 van de VRF
21. JL, 23apr19, Strandbewaking Lifeguards 2019; conceptbesluit:
1. In afwijking van vigerend inkoop- en aanbestedingsbeleid afzien van het opvragen van offertes
voor Strandbewaking bij meerdere partijen
2. Strandbewaking 2019 op basis van de offerte van de KNRM uitbesteden aan de KNRM en
huisvesting uitbesteden aan de SRV.
3. Een 5 jarige overeenkomst afsluiten met de KNRM
4. Akkoord gaan met de (concept) strandexploitatievergunning
5. (Kennis nemen van de Evaluatie 2018)
Besluit:
• conform.

Samenvatting
Ook dit jaar wordt de strandbewaking weer uitbesteed aan de KNRM die hiervoor gecertificeerde
Iifeguards in zet.
De bewakingsperiode is 6juli tlm 1 september 2019.
Voor het eerst is sprake van een speciale exploitatievergunning. Dat is het gevolg van het
strandbeleid dat is vastgelegd in de Strandnotitie 2.0. Ook is er voor het eerst sprake van een
vijfjarige overeenkomst om de dienstverlening voor langere tijd zeker te stellen. Een dergelijke
overeenkomst behoeft niet te worden aanbesteed omdat er speciale regels gelden voor dit soort
sociale en andere specifieke” diensten.
22. HdW, 26apr19, 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 / de algemene reserve.
Besluit:
• aangehouden: is dit een offerte o.b.v. inmeten van elke object of een afspiegeling van alle objecten
op Vlieland?.

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 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.
Vastgesteld op 14 mei 2019

C.Schokker-Strampel
s

