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Besluitenlijst college van burgemeester en wethouders 21 mei 2019
Aanwezig:

Met kennisgeving afwezig:

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

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
14 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.

JL, 2mei19, bloembakken in de Dorpsstraat; conceptbesluit:
1 De aanvraag van de Ondernemersvereniging Vlieland te honoreren en in te stemmen onder
voorwaarden
2. De inhoud van de toestemmingsbrief goed te keuren
3. De materialen voor bewatering beschikbaar te stellen
Besluit:
. conform
.

Samenvatting
Op 1 mei 2019 heeft de heer E. Soolsma namens de Ondernemersvereniging Vlieland (OVV)
aangevraagd bloembakken te mogen ophangen aan de lantaarnpalen in de Dorpsstraat en op het
Kerkplein. Het college heeft besloten hieraan haar medewerking te verlenen, maar stelt in de sfeer
van bevestiging en aansprakelijkheid een aantal voorwaarden.
10. JL, 7mei19, subsidie TPV 2019 & Ondernemersfonds bijdrage; conceptbesluit:
1 De subsidie 201 9 aan het TPV vast te stellen op € 35.000,-2. De bijdrage uit de OZB 2019 als voorschotsubsidie van € 30.000,-- uitte betalen aan het TPV
Besluit:
. conform
.

Samenvatting
Het Toeristisch Platform Vlieland (TPV) is de marketingorganisatie van Vlieland en uitvoerder van
het gemeentelijk toeristisch beleid. Afgelopen jaren ontving zij steeds een subsidie bijdrage van de
gemeente om haar beleid te kunnen uitvoeren. Daarnaast wordt er sinds 2018 een bijdrage geleverd
door de ondernemers, geïnd via de Onroerend Zaak Belasting (OZB). Dit bedrag wordt ook als
subsidie overgemaakt naar het TPV.
Voor 2019 draagt de gemeente weer € 35.000,-- bij, evenals de ondernemers € 30.000,--.

gemeente
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.

1H, 7mei19, jaarrekening 2018; conceptbesluit:
1 Raadsvoorstel en aanbiedingsbriefjaarrekening 2018 vast te stellen
2. Raad laten instemmen met het feit dat de jaarrekeningen2Ol 7 can de Bibliotheek en Flidunenniet
in 2018 door B&W zijn vastgesteld, dit is afwijkend van artikel 12 en 18 van de subsidie
verordening
3. Raad laten instemmen met het feit dat het via de algemene uitkering ontvangen bedrag van
€ 484.442,-- voor Duinwijck gasvrij is toegevoegd aan de bestemmingsreserve Duurzaamheid
4. Kennis te nemen van dejaarrekening 2018
5. Kennis te nemen van het accountantsrapport 201 8 en de voorstellen voor verbetering uit te zetten
in het team beleid
Besluit:
. conform
.

Samenvatting
Dejaarrekening 2018 is opgesteld. Het is de bevoegdheid van de raad om deze goed te keuren. De
raad neemt ook een besluit over de bestemming van het resultaat: € 1 31 .500. Het college adviseert
de jaarrekening goed te keuren en het resultaat aan de algemene reserve toe te voegen. De
accountant heeft de jaarrekening gecontroleerd en de Verbijzonderde Interne Controle beoordeeld.
Hierover is een accountantsrapport van bevindingen geschreven wat aan de raad gericht is. In het
rapport staan een aantal aanbevelingen voor de organisatie.

12. RL, 13mei19, voordracht benoeming lid bestuur Stichting Openbaar Onderwijs Vlieland;
conceptbesluit:
1 De gemeenteraad conform artikel 7 van de Akte van Oprichting voorstellen te benoemen tot lid
van het bestuur van de Stichting Onderwijs Vlieland
Besluit:
. conform
.

Samenvatting
Ter versterking van het Stichtingsbestuur Openbaar Onderwijs Vlieland stelt het college aan de
gemeenteraad van Vlieland voor om de heer P.O.J. Veltman uit Franeker te benoemen tot lid van het
bestuur. De heer Veltman is eind 201 8 toegetreden tot het bestuur van de Stichting Christelijk
Voortgezet Onderwijs Noordwest Friesland en overeenkomstig de statuten van de Stichting 00V
moet een nieuw lid van het bestuur van de Stichting CVO door de gemeenteraad eveneens
benoemd worden tot lid van het bestuur van de Stichting 00V. Gelet op het profiel van de heer
Veltman en gehoord het advies van de directeur/bestuurder van de Stichting 00V, draagt het college
de heer Veltman bij de gemeenteraad voor tot benoeming.
13. FA, 7mei19, beslissing bezwaar Dorpsstraat 28; conceptbesluit:
1 Bezwaarschrift gegrond te verklaren
Besluit:
. conform
.

Samenvatting
Vanwege strijdigheid met het motiveringsbeginsel wordt het bezwaarschrift tegen een weigering van
een omgevingsvergunning voor de eigenaar van het perceel van Dorpsstraat 28 gegrond verklaard

Vastgesteld op 28 mei 2019

burgemeester

R.A.Lanting
secretaris-directeur

