Besluitenlijst college van burgemeester en wethouders 4juni 2019
Aanwezig :

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 besluitenlijsten openbaar en niet-openbaar van de vergadering van B&W van
28 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.

Verplaatst naar niet-openbare besluitenlijst.

1 0. RL, 4juni 9, Begroting 2020 GR De Waddeneilanden; conceptbesluit:
1 De begroting 2020 van de GR De Waddeneilanden voor kennisgeving aan te nemen
2. De gemeenteraad voorstellen geen zienswijze in te dienen tegen de begroting 2020.
Besluit:
. conform
.

Samenvatting

11

.

LvR, 24mei19, Huisvestingsverordening 2019; conceptbesluit:
1 Het begrip maatschappelijke binding te schrappen.
2. De koopprijsgrens voor vergunningplichtige woonruimte stapsgewijs te verhogen van €300.000 in
2019 naar€400.000 in 2023.
3. Het begrip gezinswoning te introduceren.
4. Het begrip grote gezinswoning nader te duiden.
5. Beperkingen op te leggen aan de termijn van een onttrekkingsvergunning.
6. Tekstuele en ambtelijke aanpassingen te doen.
7. Bovenstaande punten en wijzingen vast te leggen in de huisvestingsverordening gemeente
Vlieland 2019.
8. De raad in te laten stemmen om af te zien van een inspraakprocedure.
9. De Huisvestingsverordening gemeente Vlieland 2019 ter vaststelling voor te leggen aan de raad.
Besluit:
. aangehouden
.

Samenvatting
De huisvestingswet 2014 biedt gemeenten instrumenten om te sturen in de verdeling van woonruimte
en de samenstelling van de woonruimtevoorraad. De gemeente kan hier gebruik van maken als is
aangetoond dat er sprake is van onevenredige en onrechtvaardige effecten op een schaarste aan
(goedkope) woonruimte. Een belangrijk instrument hiervoor is de huisvestingsverordening waarin
toewijzingsregels voor goedkope woonruimten worden vastgelegd. Ook kunnen er in deze

verordening regels worden opgesteld voor de woningvoorraad. Zoals bijvoorbeeld een verbod op het
zonder vergunning onttrekken of samenvoegen van woonruimte. Vanwege het aflopen van de
huidige verordening op 30 juni 201 9 wordt nu voorgesteld de nieuwe huisvestingsverordening vast te
stellen.
1 2. HN, 27meil 9, Overdracht beheer Veerdam; conceptbesluit:
1
Het onderhoud en beheer van de veerdam terug over te dragen aan Rijkswaterstaat.
2. De eigendomssituatie overeenkomstig aan te passen.
3. Op het opstelterrein voor auto’s en vrachtauto’s een erfdienstbaarheid voor de concessie te
vestigen.
4. Voor het beëindigen van het beheer Rijkswaterstaat een vergoeding te betalen van € 536.000.
5. Deze vergoeding te bekostigen uit de reserve waterstaatswerken.
6. De meerjarenraming waterstaatswerken 2020-2029 bij afstoten veerdam overeenkomstig vast te
stellen
7. De vaststellingsovereenkomst voor te leggen aan de raad, middels bijgevoegd raadsvoorstel
Besluit:
. conform
.

Samenvatting
In 2007 droeg het Rijk een aantal waterstaatsobjecten over aan de gemeente Vlieland. Het betrof de
veerdam, de voormalige werkhaven, glooiingen en strandovergangen. Om deze taken te kunnen
uitvoeren kreeg de gemeente een bedrag geld mee. Bij de overdracht maakte het Rijk een
voorbehoud bij de veerdam: als het voor de concessie nodig werd geacht, zou het Rijk het beheer
weer terugnemen. Dit is nu het geval.
Omdat de gemeente het toekomstige beheer niet meer hoeft uit te voeren, zal de gemeente een deel
van het indertijd ontvangen bedrag, € 536.000, terugbetalen. De kosten die de gemeente sinds 2007
heeft gemaakt zijn hier al vanaf getrokken. De raad zal voor de overdracht om instemming worden
gevraagd.
Vastgesteld op 11juni2019
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burgemeester
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secretaris-directeur

