gemeente

Besluitenhijst college van burgemeester en wethouders 25juni 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.

“Keek op de week”

4.a Agenda DB De Waddeneilanden
4.b Agenda AB De Waddeneilanden
5.

Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van B&W van 18juni 2019
• conform

6.

Overzicht afhandeling overige agendapunten collegevergaderingen

7.

Overzicht afhandeling onderwerpen inloopspreekuren en verslagen

8.

Terugblik raadsvergadering

9.

JL, lljunl9, Anticiperen op Strandnotitie; conceptbesluit:
1 .Voor alle vijf bouwwerken op het strand alvast te anticiperen op de toekomstige regelgeving, onder
de voorwaarde dat uitbreidingen omkeerbaar (dus afbreekbaar) moeten zijn.
2.Aanvrager toe te staan dat de beschreven container en bouwkeet (toko) op het strand mogen
blijven staan tot uiterlijk 1 oktober 2019, zodat hij in de gelegenheid is een omgevingsvergunning
aan te vragen voor zijn voorgenomen bouwwerk.
Besluit:
• conform
Samenvatting
Omdat een ondernemer heeft gevraagd om te mogen anticiperen op de regelgeving rond
strand bouwwerken, zoals beschreven in de Strandnotitie versie 2.0 die is aangenomen door de Raad
in januari 2018 heeft het college dit onderzocht en besloten dat voor alle vijf bouwwerken op het
strand alvast mag worden geanticipeerd op de toekomstige regelgeving. De betreffende
bouwwerken zijn:
2 cabines ten behoeve van de strandbewaking
2 bouwwerken voor attributen voor strandsporten en instructie
1 bouwwerk voor opslag van attributen voor verhuur (strandstoelen etc)

-

-

-

10. RL, 2Ojunl9, Aansturing sociaal domein Noordwest Friesland; conceptbesluit:
1 In te stemmen met de voorstellen van de stuurgroep in het beslisdocument “Sturing
2.sociaal domein Noardwest Fryslân
3. In te stemmen met het raadsvoorstel en -besluit
Besluit:
• conform
.

Samenvatting

(H)
11. FA, 2Ojunl9, Dorpsstraat 40 Last onder Dwangsom e.v.; conceptbesluit:
1. Een last onder dwangsom (LOD) op te leggen aan de eigenaresse van DS 40
2. Bij niet voldoen aan LOD stapsgewijs over te gaan tot invordering van de verbeurde dwangsommen
tot eerst een maximum van €21.000,- waarbij zes (6) besluiten voor de invordering ten grondslag
liggen.
3. Bij geen indiening van zienswijzen door eigenaresse van DS 40 gericht op nieuwe feiten en
omstandigheden nadat zij het voornemen heeft ontvangen, de invorderingsbeschikking (en) na
eventuele aanpassing te laten versturen.
4. Bij geen betaling van de dwangsommen, over te gaan tot het versturen van een aanmaning ex
artikel 4:112 Awb
5. Bij niet betaling na verzonden aanmaning ex artikel 4:112 Awb over te gaan tot het inschakelen
van de deurwaarder voor een dwangbevel en incassomaatregelen.
Besluit:
• conform

Samenvatting
Vanwege een overtreding van artikel 14 aanhef en onder a van de Huisvestingsverordening Vlieland
2019 zal een last onder dwangsom worden opgelegd aan de eigenaresse van perceel Dorpsstraat 40
Vlieland.
12. FA, 24juni 9, lnvorderingsbeschikking Badhuys-; conceptbesluit:
over te gaan tot definitieve Invordering van € 360.000,Besluit:
• conform

Samenvatting
Op 10juli 2018 is een last onder dwangsom opgelegd gericht op het verwijderen van de
terrasoverkapping van het strandpaviljoen Badhuys. Thans wordt besloten tot invordering over te
gaan van de nog niet gevorderde, maar reeds verbeurde dwangsom men.
Vastgesteld op 2juli 2019
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