Besluitenlijst college van burgemeester en wethouders 12 januari 2021
Aanwezig:

C. Schokker-Strampel, burgemeester
D. Visser, wethouder
E. de Ruijter, wethouder
A. Idema, secretaris-directeur
S. ter Veen, loco-secretaris
J. Lichtenberg, beleidsmedewerker (bij punt 9 onderdeel Programma Wadden)

1.

Agenda

2.

Vaststellen besluitenlijst 5 januari 2021
• Besluitenlijst met één wijziging vastgesteld.

3.

StV, 6jan21, bestuurlijk wederhoor QuickScan zwembaden; conceptbesluit:
1. Kennis te nemen van het rapport QuickScan zwembaden op de 5 Waddeneilanden van de
rekenkamercommissie
2. In te stemmen met de conceptreactie op het rapport zoals opgesteld in bijlage 3
Besluit:
• Conform vastgesteld.
Samenvatting
De rekenkamercommissie heeft eind 2018 de gemeenteraadsleden van alle vijf eilanden gevraagd
om mogelijke onderzoeksonderwerpen aan te dragen. Eén van de onderwerpen die raadsleden
hebben voorgesteld, is een onderzoek naar de zwembaden. Er heeft daarom een onderzoek plaats
gevonden met als hoofdvraag:
Hoe is de financiële en bestuurlijke relatie tussen de geme ente en de zwembaden vormgegeven op
de vijf eilanden en hoe verhoudt dat zich tot de gemeentelijke doelstellingen? En wat kunnen de
eilanden van elkaar leren?
Aan het college van de gemeente Vlieland wordt gevraagd een reactie te geven op de conclusies en
aanbevelingen in het rapport. Het rapport wordt daarna aan de gemeenteraden van de vijf eilanden
aangeboden.

4.

LvR, 28dec20, DVO bedrijfsafval; conceptbesluit:
1. In te stemmen met de dienstovereenkomst inzameling bedrijfsafval
2. Gezamenlijk met Fryslan Miljeu bedrijfsservice bedrijven te benaderen om een overeenkomst te
sluiten met bedrijfsservice voor de inzameling van bedrijfsafval
3. De bedrijven in het buitengebied hierover te informeren via bijgevoegde brief
Besluit:
• Conform vastgesteld.
Samenvatting
In januari 2020 besloot het college de inzameling van afval van bedrijven over te willen dragen aan
Bedrijfsservice, de tak van Omrin voor het bedrijfsafval. De gemeente blijft de lediging doen maar de
contacten en financiële verplichtingen lopen dan via Omrin. Met het instemmen met deze DVO is het
fundament gelegd voor deze samenwerking en kunnen de bedrijven actief benaderd worden .

5.

StV, 27dec20, vaststellen kleine subsidies 2021; conceptbesluit:
1. Op grond van artikel 3 van de subsidie verordening 2007 een aantal kleinere (waarderings)
subsidies 2021 vast te stellen, overeenkomstig bijlage 1 van dit advies. In totaal een bedrag van €
34.916,2. Op grond van artikel 21 van de subsidie verordening 2007 vast te stellen dat de subsidies
opgenomen in bijlage 1 niet aan de volgende bepalingen van de subsidie verordening 2007 te
voldoen: de artikelen 4,5,6,7,8,9,12 en 13
3. Vast te stellen dat in de bijlage 1 opgenomen subsidies een bijdrage leveren aan het bereiken
van de gemeentelijke doelstellingen (artikel 2 algemene subsidieverordening Vlieland 2007)
Besluit:
• Conform vastgesteld. Wel een gesprekscyclus overwegen.

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.
6.

StV, 5jan21, subsidie buurtcoach 2021; conceptbesluit:
1. Kennis te nemen van de subsidie aanvraag van Sport Fryslan 2021 t.b.v. van inzet buurtcoach
(bijlage 1)
2. Kennis te nemen van het uitvoeringsplan 2021 (bijlage 3)
3. Het subsidie bedragen 2021 ten behoeve van BNF voorlopig vast te stellen op €56.495,00
4. De subsidie aanvraag ineens voor 100% te bevoorschotten
5. Voor zover niet is voldaan aan de bepalingen 2,4,5,6,8,12 en 13 van de algemene
subsidieverordening gemeente Vlieland 2007 hiervan op grond van art. 21 van de
subsidieverordening gemeente Vlieland 2007 ontheffing te verlenen
Besluit:
• Conform vastgesteld.
Samenvatting
Met ingang van september 2019 is er gestart met de uitvoering van de functie Buurcoach.
Het werkgeverschap en uitvoering wordt verzorgd door Sport Fryslan (SF)
Ook voor het jaar 2021 is aan SF subsidie verleend om ”doelgericht te werken aan de volgende
taakgebieden
1. Aanbod van naschoolse sport- en bewegingsactiviteiten gericht op jeugd en jongeren opzetten en
stimuleren
2. Stimuleren en opzetten van nieuwe sport- en bewegingsactiviteiten voor verschillende
doelgroepen binnen de gemeente Vlieland
3. Ondersteunen en versterken van sportvereniging en sportactiviteiten
4. Sportstimulering doelgroepen
5. Jeugd- en jongerenwerk

7.

StV, 6jan21, onderzoek VVE inspectie van Onderwijs; conceptbesluit:
1. Kennis te nemen van het conceptonderzoek naar voor- en vroegschoolse educatie gemeente
Vlieland door de inspectie van onderwijs
2. In te stemmen met de reactie zoals opgesteld in bijlage 2
Besluit:
• Conform vastgesteld.
Samenvatting
Op 24 augustus heeft er een gesprek plaats gevonden tussen de beleidsmedewerker Onderwijs en
de onderwijsinspectie ter beoordeling van het VVE-beleid van de gemeente Vlieland. De resultaten
zijn weergegeven in het rapport en er zijn afspraken gemaakt over de stappen die de gemeente dient
te nemen om tot een positief oordeel te komen per juni 2021

8.

Map “ter kennisnam e”

9.

Map “ter bespreking”

10. Map “uitnodigingen”
11. Overzicht afhandeling overige agendapunten collegevergaderingen
12. Overzicht afhandeling onderwerpen inloopspreekuren en verslagen
13. Overzicht afhandeling moties, toezeggingen en vragen gem eenteraad

14. “Keek op de week”

Vastgesteld op 19 januari 2021

C. Schokker-Strampel
burgemeester

A. Idema
secretaris-directeur

