Besluitenlijst college van burgemeester en wethouders 5 januari 2021
Aanwezig:

1.
2.

3.

C. Schokker-Strampel, burgemeester
D. Visser, wethouder
E. de Ruijter, wethouder
A. Idema, secretaris-directeur

Agenda
Vaststellen besluitenlijst 22 december 2020
• Conform vastgesteld.
EJVR, 8dec20, (her)benoeming leden adviescommissie ruimtelijke kwaliteit 2021; conceptbesluit:
1. De leden van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit conform te ontslaan en te (her)benoemen
volgens het voorstel Hus en Hiem van 4 december 2020
2. Dit besluit ook door de gemeenteraad te laten nemen
Besluit:
• Samenvatting in raadsvoorstel opnemen. Conform vastgesteld.
Samenvatting
In de Woningwet 2003 is opgenomen dat de leden van de Welstandscommissie voor ten hoogste
drie jaren kunnen worden benoemd. Zij kunnen voor eenzelfde periode van drie jaar worden
herbenoemd.
De monumentenwet kent in de doorwerking naar de gemeentelijke verordening geen expliciete
benoemingstermijn; Hûs & Hiem hanteert ook hier een termijn van drie jaar.

4.

JK, 8dec20, voorstel pilot bijeenkomst gemeenteraad voor twee initiatieven; conceptbesluit:
1. In te stemmen met een pilot bijeenkomst van de raad ten behoeve van de presentatie van twee
initiatieven
Besluit:
• Conform vastgesteld. Het college vraagt aandacht voor het verwachtingenmanagement.
Samenvatting
Met de komst van de Omgevingswet wordt gevraagd om ook te kijken naar de rol en het functioneren
van de gemeente. Uit de resultaten van de digitale enquête is gebleken dat een deel van de mensen
de gemeente in de toekomst meer samen met de samenleving op ziet trekken. Een ander deel wil de
huidige rol van de gemeente bestendigen. De gemeenteraad wil vanuit die resultaten eveneens
nadenken over haar rol en functioneren onder de Omgevingswet. Twee initiatieven bieden op dit
moment een gelegenheid om een bijeenkomst met de raad te beleggen om te kijken of een dergelijke
bijeenkomst past binnen het denken over de rol en het functioneren van de raad onder de
Omgevingswet.

5.

JK, 10dec20, verzoek plaatsen off-grind mobile caravan ; conceptbesluit:
1. Niet in te stemmen met de plaatsing van een off-grind mobile caravan op Vlieland
Besluit:
• Conform vastgesteld.
Samenvatting
Er is een verzoek ingediend voor de plaatsing van een off-the-grid caravan ergens op een bosperceel
dat de initiatiefnemers vervolgens in eigendom verkrijgen. De caravan wordt recreatief gebruikt en
het bos wordt onderhouden. De wens is voorts om dit op te schalen met plaatsing van meerdere
caravans.

6.

AB, 16dec20, bedankbrief mr. M Horn, eilandschilder; conceptbesluit:
1. De bedankbrief voor de heer M. Horn, eilandschilder, goed te keuren.
Besluit:
• Conform vastgesteld.
Samenvatting
De heer Horn is als eilandschilder door de Raad benoemd voor een periode van 3 jaar met ingang
van 1 juni 2017. Het aantal van 6 kunstwerken per jaar is in overleg naar beneden bijgesteld tot 4 per
jaar vanwege de kosten die er mee gemoeid gaan. Met het verstrijken van de datum 1 juni 2020 zijn
de drie jaren om.
Inmiddels is er een expositie georganiseerd van de vervaardigde werken en is er een mooi boekwerk

verschenen dat door de gemeente is gesubsidieerd.
het college bedankt hem voor de inzet en stelt de titel “eilandschilder” voor om te behouden (zonder
rechten en plichten) zolang de heer Horn op het eiland woont.
7.

IH, 18dec20, managementletter2020; conceptbesluit:
1. De management letter van de accountant n.a.v. de interne controle voor kennisgeving aannemen
en de daarin opgenomen actiepunten uitzetten in de organisatie
2. De management letter ter kennisname aan de raad ter beschikking stellen
Besluit:
• Conform vastgesteld.
Samenvatting
Naar aanleiding van de interim accountantscontrole in november is een managementletter opgesteld
met aanbevelingen en bevindingen van de accountant.

8.

JL, 15dec20, streekwerkadvies (groen-blauwe thema’s); conceptbesluit:
1. Voorkeur voor variant 1+ (huidige systeem verbeterd)
2. Groen/ blauwe thema’s praktisch insteken en voorkeur aangeven voor optie 3 (geen programma
voor groen/ blauwe thema’s en per project afspraken maken)
3. Wethouder Visser te mandateren vanuit B&W hun inbreng op dit thema in de stuurgroep te
kunnen leveren
Besluit:
• Wordt aangehouden. Over twee weken opnieuw in college.
Samenvatting
De gemeenten van de Friese Waddeneilanden, het Wetterskip Fryslân (WSF) en de provincie
Friesland werken al jaren bestuurlijk samen in Streekwerk De Waddeneilanden. De provincie is deze
samenwerking aan het evalueren en heeft daarover met de Waddeneilanden en Wetterskip
meerdere keren gesproken. Nu wordt aan de gemeenten gevraagd een bestuurlijk besluit te nemen.
Het college heeft zich uitgesproken over de voorkeursvariant van de Streekagenda en over hoe de
groen/blauwe thema’s hierin meegenomen worden.
Daarbij heeft ze de relatie met het Programma Waddeneilanden in ogenschouw genomen en wil niet
dat de focus binnen dit programma wordt verbreed met genoemde groen/blauwe thema’s.

9.

JK, 22dec20, ontheffing onderzoek konijnen populatie; conceptbesluit:
1. Kennis te nemen van de verleende ontheffing
2. Geen bezwaar aantekenen
Besluit:
• Conform vastgesteld.
Samenvatting
De provincie heeft op 18 december 2020 een ontheffing Wet natuurbescherming verleend aan Jasja
Dekker Dierecologie te Arnhem om door middel van buidel en fret konijnen te vangen voor een
onderzoek naar de konijnenpopulaties in Nederland, waaronder de populaties op de vier Friese
Waddeneilanden. Om te kunnen onderzoeken wat de grote fluctuaties binnen konijnenpopulaties
veroorzaakt, wordt bloedonderzoek uitgevoerd. Met onder andere de uitkomsten van dit onderzoek
worden algemene en specifieke beheermaatregelen voor herstel en versterking van
konijnenpopulaties geformuleerd. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken bezwaar indienen
tegen deze verleende ontheffing.

10. LvR, 23dec20, prestatieafspraken WoonFriesland 2021; conceptbesluit:
1. In te stemmen met de prestatieafspraken 2021 van WoonFriesland
Besluit:
• Van agenda gehaald vanwege het ontbreken van de prestatieafspraken.
Samenvatting
De Woningwet schrijft voor dat een wooncorporatie met haar werkzaamheden moet bijdragen aan de
uitvoering van het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid. Gemeente Vlieland en WoonFriesland
maken daarom per jaar prestatieafspraken om aan deze bijdrage aan het gemeentelijk
volkshuisvestingsbeleid te voldoen. De inhoud van de afspraken voor 2021 gaan in de kern om
kwaliteit- en energieverbeteringen van de woningen, afspraken over verplichtingen over en weer en
planontwikkeling voor compacte wooneenheden op de locatie voormalig bibliotheek.

11. LvR, 2dec20, kosten aanspoelsels; conceptbesluit:
1. De kosten van het opruimen van aanspoelsels op en rondom de Postweg 50/50 te delen met
Staatsbosbeheer
2. Staatsbosbeheer hiervan op de hoogte te brengen middels bijgevoegde brief
Besluit:
• Conform vastgesteld.
Samenvatting
Tijdens het stormseizoen komt het voor dat het water op de weilanden naast de Postweg staat. In
uitzonderlijke gevallen staat het water zelfs tot op de Postweg. Wat achterblijft zijn vervuilde
aanspoelsels. Vaak een mengeling van zeewier, plastics, touwen en andere resten. Dit kan niet terug
in zee en dient opgeruimd te worden en naar de milieustraat te worden gebracht. In het voorjaar van
2020 heeft de gemeente hiervoor de kosten gedragen. In overleg met Staatsbosbeheer wordt er
voorgesteld de kosten hiervan in het vervolg te delen.
12. JK, 22dec20, principeverzoek schenken koffie en thee uit garage Dennenlaan 28; conceptbesluit:
1. Geen medewerking toezeggen aan de realisatie van een horecalocatie op Dennenlaan 28
Besluit:
• Conform vastgesteld. Ook de herinrichting van de openbare ruimte stuit vooralsnog op bezwaren bij
het college, omdat we hier wellicht andere plannen mee hebben. Verzoeker hiervan in kennis
stellen.
Samenvatting
De eigenaar van het perceel Dennenlaan 28 wil het openbaar gebiedje achter zijn woning
herinrichten en er een natuurparkachtige verfraaiing bewerkstelligen. In het gebiedje moet naast een
versterking van de natuurwaarden, ook een pluktuin ontstaan, waar mensen groente en fruit kunnen
plukken. Verzoeker wil zelf het beheer en onderhoud plegen, zodanig dat er geen overlast vanuit
gaat. Het moet een gebied worden waar mensen graag komen. Om dit voor hemzelf rendabel te
maken zou hij graag vanuit zijn garage, die grenst aan het gebiedje, mensen de gelegenheid bieden
om koffie en thee te nuttigen. Alvorens de plannen verder uit te werken, wil hij daarvoor eerst een
principestandpunt van het college.
13. JK, 23dec20, vestiging tijdelijke kapsalon schuur Nieuwestraat 27; conceptbesluit:
1. In te stemmen met de tijdelijke vestiging van een kapsalon in de schuur aan de Nieuwestraat 27
2. In te stemmen met de strijdigheid met het bestemmingsplan Vlieland Kom
3. In te stemmen met toepassing geven aan de afwijkingsbevoegdheid opgenomen in artikel 4, lid,
bijlage 2 besluit omgevingsrecht
Besluit:
• Termijn van 1 jaar verlengen tot maximaal 2 jaar totdat het Welzijnsgebouw gereed is. Verder
conform vastgesteld.
Samenvatting
Vanwege de sloop van de Uiterton en de nieuwbouw van het welzijnsgebouw is de in de Uiterton
gevestigde kapster op zoek naar een tijdelijke huisvesting voor haar kapsalon. Vanwege de nodige
belemmeringen op meerdere plekken ligt er nu een aanvraag om de kapsalon tijdelijk voor de duur
van maximaal 1 jaar in de schuur bij haar woning aan de Nieuwestraat 27 te vestigen. Die vestiging
is in strijd met het bestemmingsplan. Aanvraagster verzoekt het college om voor de duur van
maximaal 1 jaar een afwijking van het bestemmingsplan te verlenen. Tegen de benodigde
omgevingsvergunning kan bezwaar worden aangetekend.
14. StV, 27dec20, vaststellen kleine subsidies 2021; conceptbesluit:
1. Op grond van art. 3 van de subsidieverordening 2007 een aantal kleinere (waarderings)subsidies
2021 vast te stellen, overeenkomstig bijlage 1 van dit advies, in totaal een bedrag van €
34.916,00
2. Op grond van artikel 21 van de subsidieverordening 2007 vast te stellen dat de subsidies
opgenomen in bijlage 1 niet aan de volgende bepalingen van de subsidieverordening 2007
hoeven te voldoen: de artikelen 4,5,6,7,8,9 en 13
3. Vast te stellen dat de in bijlage 1 opgenomen subsidies een bijdrage leveren aan het bereiken
van de gemeentelijke doelstellingen (art. 2 Algemene Subsidieverordening Vlieland 2007)
Besluit:
• Aangehouden om het cijfermatig te laten kloppen.
Samenvatting
Jaarlijks kent de gemeente een aantal kleine subsidies (tot max € 10.000) toe aan organisaties,
stichtingen en verenigingen die een bijdrage leveren aan de leefbaarheid op Vlieland of algemeen
maatschappelijke doelstellingen.

Middels een vereenvoudigde subsidieregeling kunnen de bedragen aangevraagd en toegekend
worden.
15. FC, 23dec20, benoeming leden adviescommissie bezwaarschriften; conceptbesluit:
1. Te benoemen als lid van de commissie bezwaarschriften voor de duur van de raadsperiode 20182022 en de daaropvolgende raadsperiode 2022-2026 de navolgende personen:
Voorzitter: De heer drs. J.C. Bekius
Leden:
mevrouw mr. E.M. de Veij-Mestdagh (plaatsvervangend voorzitter)
De heer mr. J.R. Bügel
Mevrouw mr. J. Wiersma-Veenhoven
Besluit:
• Conform vastgesteld.
Samenvatting
Om uitvoering te kunnen geven aan de op 14 december 2020 door de Raad vastgestelde
verordening adviescommissie bezwaarschriften worden de leden van de adviescommissie
bezwaarschriften voor de duur van de raadsperiode 2018-2022 en de daaropvolgende raadsperiode
2022-2026 door het College benoemd.

16. PJT,27dec20 ,kaderbrief 2022-2025; conceptbesluit:
1. Kennis te nemen van de Kaderbrief 2022-2025 van de Veiligheidsregio Fryslan
2. Gemeenteraad voorstellen geen zienswijzen in te dienen over de Kaderbrief 2022-2025
Besluit:
• Conform vastgesteld.
Samenvatting
De Veiligheidsregio Fryslân stelt de raad in gelegenheid om een zienswijze in te dienen voor de
Kaderbrief 2022-2025 ter voorbereiding op de begroting. In de kaderbrief worden zowel de
beleidsmatige als de autonome ontwikkelingen weergegeven. Zienswijzen worden verwerkt in een
voorstel aan het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Fryslân. Het college stelt de raad voor
geen zienswijzen in te dienen.
17. Map “ter kennisname”
18. Map “ter bespreking”
19. Map “uitnodigingen”
20. Overzicht afhandeling overige agendapunten collegevergaderingen
21. Overzicht afhandeling onderwerpen inloopspreekuren en verslagen
22. Overzicht afhandeling moties, toezeggingen en vragen gemeenteraad
23. “Keek op de week”

Vastgesteld op 12 januari 2021

C. Schokker-Strampel
burgemeester

A. Idema
secretaris-directeur

