rV: c
Besluitenlijst college van burgemeester en wethouders 11 juni 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 besluitenlijst van de vergadering van B&W van 4 juni 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.

10. PJT, 28mei19, aanvraag luchthavenregeling helihaven provincie Friesland; conceptbesluit:
1 Te besluiten een aanvraag luchthavenregeling in te dienen bij de provincie Friesland voor het
luchthaventerrein Vlieland.
Besluit:
. conform
.

Samenvatting
De gemeente heeft het luchthaventerrein (de helihaven) aangekocht van defensie (raadsbesluit 25
feb 1 9). De vergunning voor defensie komt daarmee te vervallen en de gemeente dient zelf een
luchthavenregeling aan te vragen bij de provincie Friesland.
11

.

PJT, 1 5meil 9, invoeren ontheffingsplicht terrassen in openbare ruimte; conceptbesluit:
1 Te besluiten tot invoeren van ontheffingsplicht voor terrassen in de openbare ruimte
2. Aan ontheffing de voorwaarden verbinden overeenkomstig bijgevoegd concept model
3. Ingangsdatum te bepalen op 1 juli 2019
4. Ondernemers met terrassen in openbare ruimte informeren over procedure
Besluit:
. aangehouden
.

Samenvatting
Door de gemeenteraad is eerder dit jaar verzocht om een aantal maatregelen te nemen om de
toegankelijkheid van de Dorpsstraat te verbeteren en de verrommeling te doen verminderen. Één van
de maatregelen is de (her)invoering van een ontheffingsplicht voor het mogen plaatsen van terrassen
in de openbare ruimte. Middels dit voorstel wordt de ontheffingsplicht ingevoerd met als
ingangsdatum 1 juli 2019.
12. SS, 27mei19, Openbare Verlichting: 3 verlichtingspaaltjes in bochtter hoogte van helihaven;
conceptbesluit:
1. De 3 verlichtingspaaltjes in de bocht bij de helihaven te verwijderen
2. Deze paaltjes in opslag te nemen tot er een andere bestemming voor gevonden is
Besluit:

::

)2c

conform

.

Samenvatting
De straatverlichting langs het fietspad ter hoogte van de helihaven wordt als hinderlijk ervaren. De
drie verlichtings-paaltjes schijnen fel en verblinden fietsers die er langs komen. De lampen die in de
huidige LED-units zitten kunnen niet worden gedimd ofvervangen. De Iichtsterkte kan alleen
verminderd worden door de volledige units te vervangen. Bewegingsmelders zouden de lichthinder
voor fietsers niet oplossen. In het verleden was er op deze locatie geen openbare verlichting omdat
nut en noodzaak daarvan kennelijk ontbraken. Dat is nog steeds het geval. Doordat er inmiddels op
de Havenweg een volledig vrijliggend fietspad is aangelegd, is de verkeersveiligheid in deze bocht
voldoende gewaarborgd. Gezien de Dark Sky-policy en de lichthinder die de paaltjes veroorzaken,
kunnen deze 0V-punten beter elders worden gebruikt.
13. PJT, 27mei19, Evaluatie bloktijden; conceptbesluit:
1 In te stemmen met de conclusies uit de evaluatie
2. Geen fysieke obstakels aanbrengen bij toegangswegen (en gloppen) naar Dorpsstraat
3. Boa’s uit Harlingen blijven inzetten voor handhaving
4. Raad informeren via een oplegger bij agendapunt informatie vanuit het college
Besluit:
. conform
.

Samenvatting
In 1 997 zijn de bloktijden voor de Dorpsstraat ingevoerd. Na een evaluatie in 2006 zijn de
voorwaarden met ingang van 2007aangescherpt. Door het college is verzocht de bloktijden inclusief
het geldende beleid te evalueren. De conclusie van de evaluatie is dat de bloktijden weliswaar
regelmatig worden overtreden maar dat er geen aanleiding is om het huidige beleid ingrijpend aan te
passen of fysieke maatregelen te nemen om de toegang tot de Dorpsstraat tijdens de bloktijden te
verhinderen
14. FA, 5junl9, Voornemen Invorderingsbeschikking Badhuys; conceptbesluit:
1 De nog te nemen invorderingsbeschikking aan te kondigen (voornemen Invorderingsbeschikking)
Besluit:
. conform

Samenvatting
Op 10 juli 2018 is een last onder dwangsom opgelegd gericht op het verwijderen van de
terrasoverkapping van het strandpaviljoen Badhuys. Thans wordt een vooraankondiging verzonden
naar het Badhuys voor het nemen van een invorderingsbeschikking van de nog niet gevorderde,
maar reeds verbeurde dwangsommen.
1 5. LvR, 6junl9, Huisvestingsverordening; conceptbesluit:
1 De huidige huisvestingsverordening 2015 gemeente Vlieland opnieuw vastte stellen voor de
periode van 1 juli 2019 tot 30 juni 2020, onder de naam Huisvestingsverordening 2019 gemeente
Vlieland.
2. De verordening ter vaststellen voorleggen aan de raad middels bijgevoegd raadsvoorstel.
Besluit:
. conform
.

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.

Van rechtswege loopt de huidige huisvestingsverordening af op 30 juni 201 9. De procedure om te
komen tot een nieuwe huisvestingsverordening neemt meer tijd in beslag dan was voorzien. Daarom
wordt nu voorgesteld de huidige huisvestingsverordening opnieuw vast te stellen voor maximaal 1
jaar. De nieuwe ontwerpverordening zal spoedig worden aangeboden aan de raad zodat deze ter
inzage kan worden gelegd. Het streven is om de nieuwe huisvestingsverordening vast te stellen voor
het einde van het jaar.
1 6. PB, 1 Oaprl 9, vacature bestuurssecretariaat; conceptbesluit:
1 stel de aangepaste functiebeschrijving vast;
2.informeer de OR hierover;
3.stel een vacature bestuursondersteuning en communicatie (eerst intern) open voor 0.6 fte;
4.informeer de raad hierover.
Besluit:
. conform

Samenvatting

1 7. PB, 27meil 9, vaststelling Organisatiebesluit 201 8; conceptbesluit:
1 Stel het Organisatiebesluit 2018 inclusief het bijbehorende organogram vast
Besluit:
. conform

Samenvatting

18. PB, 27mei19, omgaan met werkdruk 2; conceptbesluit:
1 Ga akkoord met een uitgave van € 7.480,-- ten laste van de post organisatieontwikkeling
Besluit:
. conform

Samenvatting

1 9. HN, 1 1juni 9, aanbesteding aanleg riool W. de Vlaminghweg Zeester; conceptbesluit:
Het werk voor de aanleg van een nieuw riool in de W. de Vlaminghweg ten behoeve van de
nieuwbouw op de locatie ‘Zeester’ niet te gunnen.
Besluit:
. conform
-

Samenvatting
Het college heeft de aanbesteding voor de aanleg van een nieuw riool in de Vlamingweg ten
behoeve van de nieuwbouw van de woningen op de locatie Zeester niet te gunnen omdat de
geboden prijs ver boven het geraamde bedrag lag.
Vastgesteld op 18juni 2019

C. Schokker-Strampel
burgemeester

Mr. R.A. Lanting
secretaris-directeur

