Besluitenlijst college van burgemeester en wethouders 19 januari 2021
Aanwezig:

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

1.

Agenda

2.

Vaststellen besluitenlijst 12 januari 2021
• Conform vastgesteld.

3.

LHS, 30dec20, vervangen riolering Molenglop-Badweg; conceptbesluit:
1. De riolering tussen de Badweg en Molenglop te vervangen
2. Het straatwerk en de Openbare Verlichting aan te passen aan de bestaande wegbeeld ter hoogte
van de kruising Boereglop
3. Dit onderhoud voor de zomer uit te voeren
4. De aanbesteding Meervoudig Onderhands uit te zetten bij de genoemde aannemers
Besluit:
• Conform vastgesteld.
Samenvatting
Uit camera onderzoek is gebleken dat de riolering tussen de Molenglop en Badweg onderhoud
behoeft. Doordat de kwaliteit van de leiding slecht is, is het vervangen daarvan noodzakelijk.
De bedoeling is dat deze werkzaamheden voor de zomer zijn afgerond.

4.

LvR, 23dec20, Prestatieafspraken WoonFriesland 2021; conceptbesluit:
1. In te stemmen met de prestatieafspraken 2021 van WoonFriesland
Besluit:
• Conform vastgesteld.
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.

5.

JK, 12jan21, vaststelling bestemmingsplan oost-Vlieland – Dorpsstraat 5,89 en 139; conceptbesluit:
1. Vaststellen dat het ontwerpbestemmingsplan zes weken ter visie heeft gelegen
2. Vaststellen dat er geen zienswijzen zijn ingediend
3. De raad voorstellen het ontwerpbestemmingsplan Oost-Vlieland – Dorpsstraat 5,89 en 139
gewijzigd vast te stellen
Besluit:
• Conform vastgesteld.
Samenvatting
Het ontwerpbestemmingsplan Oost-Vlieland – Dorpsstraat 5, 89 en 139 heeft zes weken ter visie
gelegen. Dit bestemmingsplan ziet op de uitwisseling van functies binnen de drie genoemde
percelen. Binnen de zes weken is geen zienswijze tegen het plan ingediend. Het
ontwerpbestemmingsplan kan om die reden ongewijzigd door de gemeenteraad worden vastgesteld.
Tegen de vaststelling kan enkel beroep worden aangetekend door diegene die verschoonbare
redenen heeft gehad om geen zienswijze in te dienen.

6.

JK, 7jan21, weigeren omgevingsvergunning Dorpsstraat 69; conceptbesluit:
1. De omgevingsvergunning weigeren
Besluit:

• Conform vastgesteld.
Samenvatting
Er is een omgevingsvergunning aangevraagd voor het plaatsen van zonnepanelen op het woonhuis
Dorpsstraat 69. De zonnepanelen worden op een zijdakvlak geplaatst, zodanig dat ze direct
zichtbaar zijn vanuit de Dorpsstraat. De gemeentelijke welstandsregels zeggen dat zonnepanelen
alleen aanvaardbaar zijn als deze niet zichtbaar zijn vanuit de Dorpsstraat dan wel zo veel mogelijk
uit het zicht worden geplaatst. Hûs en Hiem heeft op basis van die regels een negatief
welstandsadvies afgegeven, mede omdat er een goed alternatief is voor de plaatsing van de
zonnepanelen achter op het perceel. De gemeenteraad heeft recent het beleid hieromtrent bevestigd,
zodat er geen aanleiding is om de omgevingsvergunning te verlenen. De omgevingsvergunning is
geweigerd. Tegen de weigering kan bezwaar worden ingediend.
7.

HN, 11jan20, motie raad ELV- plaatsen boswijk; conceptbesluit:
1. De resterende 3 S woningen in het blok van de ELV plaatsen te voorzien van een vast alarm- en
brandmeldsysteem dat kan worden gekoppeld aan de zorgvilla
2. Een van de twee ELV kamers in de ELV woning te voorzien van een plafontillift systeem, mits
een brandcompartimentering binnen de S woning voor een ELV woning mogelijk is
3. In de drie overige S woningen in het blok van de ELV plaatsen geen extra voorzieningen
aanbrengen bovenop de al te implementeren pluspakket zorg – voorzieningen
4. Over de punten 1 en 2 in overleg te treden met de Kwadrantgroep
5. De raad te informeren over het standpunt van het college
Besluit:
• Conform vastgesteld.
Samenvatting
In de raadsvergadering van 14 december 2020 heeft de raad een motie ingediend om (meer) Swoningen geschikt te maken voor het leveren van zware zorg, en om in de ELV-woningen een
tilliftsysteem aan te brengen.
Met dit besluit geeft het college aan hoe met deze motie om te willen gaan.

8.

PJT, 14jan21, beantwoording schriftelijke vraag lijst Fier; conceptbesluit:
1. Instemmen met de schriftelijke reactie op de door Lijst Fier ingediende vraag
2. Raad informeren overeenkomstig de afgesproken werkwijze via de griffier
Besluit:
• Conform vastgesteld.
Samenvatting
Door de fractie van Lijst Fier is een schriftelijke vragen ingediend. Deze zal door het college
schriftelijk worden beantwoord. De griffier zal de leden van de raad op de gebruikelijke wijze
informeren over het antwoord van het college

9.

JL, 12jan21, advies 70% versie programma Waddeneilanden; conceptbesluit:
1. Het nu voorliggende concept programmaplan (70% versie) voor kennisgeving aan te nemen en
aan de stuurgroep aan te geven door te gaan op de ingeslagen lijn
2. In te stemmen met de bijgevoegde brief samengevatte opmerkingen en suggesties namens
Vlieland en deze kenbaar te maken aan de Stuurgroep van het programma Waddeneilanden
Besluit:
• Met een tweetal aanpassingen in de brief conform vastgesteld. De bijlage dient te vervallen.
Samenvatting
Om de eilander samenwerking te verstevigen en uitdagingen die op de eilanden afkomen het hoofd
te kunnen bieden, heeft het Dagelijks Bestuur van GR de Waddeneilanden opdracht gegeven een
Programma Waddeneilanden op te zetten. Een eerste concept van dit plan is door het college
bekeken en levert een aantal aandachtspunten en suggesties op die aan de Stuurgroep van het
programma zullen worden doorgegeven.

10. StV, 13jan21, beantwoording brief ABV onderwijs lockdown; conceptbesluit:

1. In te stemmen met de schriftelijke reactie (bijlage 2) aan de fractie van Algemeen Belang Vlieland
ter beantwoording op de brief d.d. 29 december 2020
Besluit:
• Conform vastgesteld.
Samenvatting
De fractie van Algemeen Belang Vlieland heeft vragen gesteld over de communicatie tussen de
gemeente en De Jutter betreffende het onderwijsprogramma tijdens de Lock down die aangekondigd
is op 14 december 2020 door de rijksoverheid. In de voorgestelde brief beantwoordt het college van
de gemeente Vlieland deze vragen.
11. HN, 13jan21, meer- minderwerk Boswijk; conceptbesluit:
1. In te stemmen met de in dit advies genoemde meerwerken 19,20,23,28,29,31,32,34,40,42,43 en
44
Besluit:
• Conform vastgesteld.
Samenvatting
Bij de voorbereiding van de werkzaamheden voor Boswijk zijn een aantal meer- en minderwerken
naar voren gekomen, waarover het college een besluit neemt.
12. Map “ter kennisname”
13. Map “ter bespreking”
14. Map “uitnodigingen”
15. Overzicht afhandeling overige agendapunten collegevergaderingen
16. Overzicht afhandeling onderwerpen inloopspreekuren en verslagen
17. Overzicht afhandeling moties, toezeggingen en vragen gemeenteraad
18. “Keek op de week”

Vastgesteld op 26 januari 2021

C. Schokker-Strampel
burgemeester

A. Idema
secretaris-directeur

