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De gemeenteraad van Vlieland, bijeengekomen in een
openbare vergadering op 26 februari 2018, heeft de
hierna volgende besluiten genomen:
1 Besluitenlijst raadsvergadering 29 januari 2018:
Besluit: de besluitenlijst van de raadsvergadering
van 29 januari 2018 ongewijzigd vast te stellen.
2. Ingekomen stukken:
Besluit: de ingekomen stukken conform het
behandelvoorstel af te handelen.
3. Ontwikkeling zorgbuurt (Uiterton):
Besluit:
• in te stemmen met de sloop van de Uiterton en
tijdelijke huisvesting van de bewoners in één
keer;
• in te stemmen met de aanbestedingsstrategie
voor het ontwerp;
• in te stemmen met het Programma van Eisen;
• een krediet te verlenen van €230.000 voor het
ontwerp van de zorgbuurt, te dekken uit de
reserve ouderenhuisvesting.
4. Plan van aanpak Dorpsstraat:
Besluit:
•
in te stemmen met de voorgestelde
oplossingen ten aanzien van uitstatlingen en
terrassen, fietsen, bouwactiviteiten en
wegwerkzaamheden alsmede voor een betere
handhaving;
•
in te stemmen met de inzet van
toezichthouders (Boa’s).
5. Kaderbrief 201 9-2022 Veiligheidsregio Fryslân:
Bes) uit:
•
kennis te nemen van de Kaderbrief 2019—
2022 van de Veiligheidsregio Fryslân;
•
geen wensen en bedenkingen te uiten over
deze kaderbrief
6. Gemeenschappelijke Regeling
samenwerkingsverband de Waddeneilanden:
Besluit:
•
in te stemmen met de voorgestelde wijziging
Gemeenschappelijke regeling De
Waddeneilanden 2018 met de bijbehorende
toelichting;
•
het college toestemming te verlenen om de
voorgestelde Gemeenschappelijke regeling De
Waddeneilanden 2018 te treffen.
7. Begrotingswijziging 2018 nr. 1:
Besluit: de eerste wijziging van de
programmabegroting gemeente Vlieland 2018 vast
te stellen.
De voorzitter, C. Schokker Strampel
De griffier, T. Oosterhaven
-

collecte
Jantje Beton heeft een collectevergunning gekregen
voor maandag 5 tot en met zaterdag 10 maart 2018.

inloopspreekuur gemeentehuis
Dinsdag 6 maart 2018 houdt wethouder Rients
Hoekstra spreekuur van 15.00 —16.00 uur in het
gemeentehuis.

verleende reguliere
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de
volgende omgevingsvergunning hebben verleend:
voor bouwen in het beschermd stads- en doipsgezicht
•
Voor de verbouw van het pand Dorpsstraat 23 te
Vlieland (verzonden 1 maart 2018).

bezwaar
Tot zes weken na de verzenddatum van een besluit
kunnen belanghebbenden bezwaar maken tegen
verleende vergunningen. Zie Algemene wet
bestuursrecht. Vermeld in uw bezwaarschrift: naam en
adres, datum, omschrijving verleende vergunning en
redenen/motivatie van uw bezwaar. Stuur het
bezwaarschrift naar burgemeester en wethouders van
Vlieland, Postbus 10, 8899 ZN Vlieland. Zie ook de
informatie op de website.

melding bodemsanering
De volgende melding om de bodem te saneren is
volgens het Besluit uniforme saneringen (BUS)
ontvangen:
• 23 februari 2018, Dorpsstraat 153, 8899 AG
Vlieland, gemeente Vlieland.
Wanneer de melding klopt met de eisen van het BUS,
dan mag de saneerder vijf weken na de
ontvangstdatum beginnen. Bent u belanghebbende en
bent u het niet eens met de melding?
Dan kunt u zo spoedig mogelk reageren.
WIt u informatie inwinnen of reageren? Neemt u dan
contact op met de FUMO, e-mail
bodem@fumo.nl of tel. 0566-750300. Bezoekadres:
J.W. de Visserwei 10, 5001 ZE Grou

zonneakker een stap verder
Woensdag 14 februari 2018 is de akte van opstalrecht
voor het gebruik van het voormalig CSK-terrein om een
zonneakkerte bouwen notarieel vastgelegd. Hiermee is
officieel vastgelegd dat de Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland het terrein voor 20 jaar (met
een eventuele verlenging van 5 jaar) door de Energie
Coöperatie Vlieland als zonneakker gebruikt mag
worden. Een mooie samenwerking tussen de gemeente
Vlieland en de Energie coöperatie Vlieland; de eerste
bouwactiviteiten zijn inmiddels begonnen. De
zonneakker zal naar verwachting juni 2018 in gebruik
worden genomen.

uitnodiging Dijkavond 3: presenteren
kansrijke alternatieven
Op 12december2017 organiseerde Rijkswaterstaat
samen met Wetterskip Fryslën en de gemeente Vlieland
de tweede dijkavond voor het project Dijkversterking
Vlieland. De opkomst was goed en de projectorganisatie
heeft veel ideeën bij de omwonenden opgehaald. Met al
deze informatie! de inbreng van omwonenden en de
veiligheidseisen, schetste het projectteam 22 mogelijke
oplossingsrichtingen. Op de tweede dijkavond
bespraken de aanwezigen in twee gespreksrondes deze
oplossingsrichtingen. Dat gesprek leverde een set
duidelijke voorkeuren op van de omwonenden. Deze
informatie heeft het projectteam meegenomen en
verwerkt. Tijdens Dijkavond 3 worden de kansrijke
alternatieven uit de 22 oplossingsrichtingen
gepresenteerd.
De Dijkavond 3 vindt plaats op donderdag 8 maart van
ig.oo tot 22.00 uur in Badhotel Bruin, Dorpsstraat 88,
Vlieland.

even voorstellen
Per 1 maart 2018 is mevrouw Francien Alberda gestart
als beleidsmedewerker juridische zaken en ruimtelijke
ordening bij de gemeente Vlieland. Francien is
werkzaam geweest als advocate en heeft daarbij ook op
de eilanden Bonaire en St. Maarten gewerkt. Daar was
zij onder meer betrokken bij zaken op het gebied van
ruimtelijke ordening. Francien is voorlopig alleen op
donderdag op Vlieland bereikbaar op telefoonnummer
0562-452719 of (maandag Vm vrijdag) per e-mail:
f, atberda S vi eland. nl.

toelichting beschikkingen Waardering
Onroerende Zaken en aanslag
gemeentelijke belastingen 2018
WOZlbeschikking
Ieder belastingjaar worden in het hele land alle
woningen en bedrijfspanden getaxeerd. De WOZ
waarde 2018 is vastgesteld naar de waardepeildatum 1
januari 2017. Ook grond- en bouwpercelen en panden
die op 1 januari in aan- of verbouw zijn worden
getaxeerd. De WOZ-waarde
staat op het aanslagbiljet gemeentelijke heffingen en
geldt voor één jaar.
Met de WOZ-waarde wordt de hoogte van de aanslagen
van de onroerende-zaakbelastingen
berekend. Verder gebruikt het Waterschap Friesland de
WOZ-waarde voor de aanslag gebouwd’ Ook voor uw
aangifte inkomstenbelasting heeft u soms de WOZ
waarde nodig voor het eigenwoningforfait.
Waardebepaling woningen
De WOZ-waarde is afgeleid van verkoopprijzen van
vergelijkbare woningen en panden
(vergelijkingsobjecten) die rond 1januari2017 zijn
verkocht op de vrije markt van vraag
en aanbod. Met de verschillen tussen vergelijkbare
woningen is bij de waardebepaling rekening gehouden.
Verder wordt ervan uitgegaan dat het pand vrij is van
zakelijke rechten als huur, erfpacht, opstal en
erfdienstbaarheid.

Per 1 oktober 2016 zijnde WOZ-waarden openbaar. De
WOZ-waarde kunt u raadplegen met
behulp van een WOZ-viewer, die u via
https://www.wozwaardeloket.nl kunt openen. Door
postcode en huisnummer in te vullen, wordt de WOZ
waarde voor de betreffende woning getoond.
WOZ-waarde huurder
De WOZ-waarde is van invloed op de maximale
redelijke huurprijs voor huurwoningen. De WOZ-waarde
staat vermeld op de aanslag gemeentelijke heffingen
2018.
Taxatieverslag
Een taxatieverslag van uw woning of bedrijfspand kunt u
opvragen via https://belastingbalie.vlieland.nI. Gebruik
daarvoor uw DigiD. Heeft u nog geen DigiD? Vraag die
dan eenvoudig aan via www.digid.nl. U kunt het
taxatieverslag ook schriftelijk aanvragen bij de
gemeente Vlieland, Postbus 21000, 8900 JA
Leeuwarden.
Aangifte inkomstenbelasting
Voor de aangifte inkomstenbelasting over belastingjaar
2017 moet u uitgaan van de WOZ-waarde
2017. Deze WOZ-waarde is vastgesteld naar de
waardepeildatum 1januari2016 en staat op het
aanslagbiljet gemeentelijke heffingen 2017.
De gemeente wordt gecontroleerd
Op het vaststellen van de WOZ-waarden wordt de
gemeente gecontroleerd door de landelijke
Waarderingskamer. De Waarderingskamer is een
onafhankelijk orgaan dat er op toeziet dat alle
gemeenten de Wet WOZ juist uitvoeren. Dat wil zeggen,
of alle woningen en bedrijfspanden juist zijn getaxeerd.
Voor meer informatie over de Waarderingskamer kunt u
terecht op www.waarderingskamer.nl. Voor meer
algemene informatie over de waardebepaling en de Wet
WOZ kunt u terecht op www.wozinformatie.nl.
On roeren de-zaakbel asti n gen
Het eigenarendeel van de onroerende-zaakbelastingen
wordt van alle eigenaren van woningen en
bedrijfspanden geheven. Het gebruikersdeel wordt
alleen geheven van de gebruikers van bedrijfspanden
(niet-woningen). De aanslag onroerende
zaakbelastingen is berekend naar een percentage van
de WOZ-waarde. Onroerende zaken zijn: woningen,
bedrijfspanden, grond- of bouwpercelen en panden in
aan- of verbouw. De onroerendezaakbelastingen zijn
tijdstipbelastingen. Dit betekent dat degene die op 1
januari van het belastingjaar eigenaar of gebruiker is,
belastingplichtig is voor het hele jaar. Een verkoop in de
loop van het belastingjaar heeft daarom geen invloed op
de hoogte van de aanslag. Het is overigens wel
gebruikelijk dat in geval van verkoop de verkopende en
de aankopende partij onderling afspreken het
eigenarendeel van de onroerende-zaakbelastingen en
de rioolheffingen te verrekenen. De notaris organiseert
in zo’n geval de verrekenng.
Ondernemersfonds
De gemeente Vlieland stort een deel van de
opbrengsten onroerende-zaakbelasting
niet-woningen (bedrijfspanden) in een
Ondernemersfonds. De ondernemers beheren dit fonds.

De gemeente heeft hier geen bemoeienis mee. Uit dit
fonds worden gezamenlijke uitgaven bekostigd zoals
kosten van het Toeristisch Platform Vlieland.

overige heffingen
Rioolheffingen
De opbrengst rioolheffingen dekt de kosten van het
gemeentelijk rioolstelsel. Dit is inclusief kosten van
maatregelen voor regenwater en grondwater. De
doolheffingen wordeq geheven van gebruikers van een
woning of bedrijfspand. Ook de gebruikers van ruimten
die indirect op het gemeentelijke riool of
oppervlaktewater lozen zijn belastingplichtig.
De gebruikersaanslag rioolhefflngen voor zowel
woningen als vor bedrijfspanden is afhankelijk van het
waterverbruik. Het gaat dan om het waterverbruik van
2017.
Afvalstoffenheffing
Voor het ophalen van het huishoudelijk afval betaalt ii
afvalstoffenheffing. Of u daadwerkelijk afval aanbiedt, is
voor de belastingplicht niet van belang. De hoogte van
de aanslag afvalstoffenheffing is afhankelijk van de
gezinssamenstelling bij het begin van het belastingjaar.
Hondenbelasting
Iedereen die in de gemeente Vlieland één of meer
honden houdt, moet hiervan aangifte doen en
hondenbelasting betalen. U kunt vermindering van de
hondenbelasting aanvragen bij overlijden of verkoop van
een hond of als u zelf naar een andere gemeente
verhuist. Regelmatig wordt in de gemeente het
hondenbezit gecontroleerd.
Precario
Precahobelasting wordt geheven als vergoeding voor
het gebruik van openbare grond. De Precariobelasting
wordt specifiek geheven voor het plaatsen van
voorwerpen onder, op of boven
gemeentegrond.

Belastingkantoor. Het Noordelijk Belastingkantoor stuurt
u ook de uitspraak van de gemeente Vlieland op uw
verzoek om kwijtschelding. Stuurde aanvraag binnen
acht weken na de
dagtekening van het aanslagbiljet naar:
Noordelijk Belastingkantoor
Postbus 88
9700 AB Groningen.
Bezwaar maken
U kunt een bezwaarschrift indienen bij de gemeente
Vlieland als u het niet eens bent met de WOl—waarde of
aanslagen op het aanslagbiljet. Bij voorkeur doet u dit
digitaal via https:ilbelastingbalie.vlieland.nl Uw
schriftelijke bezwaar kunt ti indienen bij het team
Belastingen, Postbus 21000, 8900 JA te Leeuwarden.
Uw bezwaarschrift moet binnen zes weken na
dagtekening van het aanslagbiljet bij de gemeente
binnen zijn. Vermeld in uw be2waarschrift: de motivering
van uw bezwaar, het aanslag- en subjectnummer, de
soort belasting, het belastingjaar en het
telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent
.

Betalingen
Als u een machtiging tot automatische incasso heeft
afgegeven, wordt het aanslagbedrag automatisch in 8
gelijke termijnen van uw bankrekeningnummer
afgeschreven. Deze afschrijving vindt plaats op of rond
de laatste werkdag van de maand. Als het driemaal niet
lukt om een termijnbedrag af te schrijven, wordt de
automatische incasso ingetrokken. U ontvangt dan een
aanmaning voor de belasting die nog niet is betaald.
Deze belastingschuld moet u binnen 14 dagen betalen,
Als u geen machtiging tot automatische incasso heeft
afgegeven, moet u het belastingbedrag in één keer
betalen. De uiterste betaaldatum staat op de voorzijde
van het aanslagbiljet. De betaling kunt u doen via
internetbankieren of overschrij&aad. Wilt u een
machtiging voor automatisch incasso afgeven? Dat kan
schriftelijk of via de digitale belastingbalie op
https:iibelastingbalie.vlieland.nl U kunt ook bellen naar
het telefoonnummer 14058.
.

bezwaar en kwijtschelding
Verzoek tot kwijtschelding
Wanneer u niet in staat bent de belasting te betalen,
kunt u een verzoek tot kwijtschelding indienen. Dit kan
zo zijn wanneer u bijvoorbeeld alleen een uitkering of
studiefinanciering heeft. De volgende belastingen
komen in aanmerking voor kwijtschelding:
-

-

-

-

de
de
de
de

onroerende-zaakbelastingen
rioolhefflngeno
afvalstoffenheft]ng
hondenbelasting voor de eerste hond

U vindt een kwijtscheldingsformulier op www.Vlieland.nl.
Ook kunt u het formulier telefonisch opvragen bij het
Noordelijk Belastingkantoor via (088) 787 9000. Met dit
kwijtscheldingsformulier
kunt u kwijtschelding aanvragen van de gemeentelijke
belastingen en de waterschapslasten. De gemeente
Vlieland en Noordelijk Belastingkantoor
(belastingkantoor van het Waterschap Friesland) werken
samen. De beoordeling van uw kwijtscheldingsformulier
wordt gedaan door het Noordelijk

Overige vragen
Voor overige vragen kunt u contact
opnemen met de afdeling Belastingen
van de gemeente Vlieland:
Telefoon:

14058

E-mail:

belastingenvlieland.nl

Website:

www.Vlieland.nl

Postadres:

Gemeente Vlieland
Hoofd afdeling Belastingen
Pia Postbus 21000
8900 JA Leeuwarden

(aan de tekst van deze toelichting kunt u geen rechten
ontlenen. Zie voor de volledige regels de
belastingvemrdeningen).
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r verkiezingen gemeenteraad en
referendum
Op woensdag 21 maart 2016 kunt u uw stem
uitbrengen voor de verkiezing van de leden van
de raad van de gemeente Vlieland en voor het
referendum over de Wet op de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten (Wlv).
Afhankelijk van uw nationaliteit kan het zijn dat u
alleen een oproep heeft ontvangen voor de
verkiezing van de leden van de raad. Bent u voor
beide stemmingen kiesgerechtigd dan heeft u twee
stempassen ontvangen. Eén voor de verkiezing van
de leden van de raad en één voor het referendum.
Wilt u voor beide stemmingen uw stem uitbrengen
dan moet u beide stempassen meebrengen naar het
stemlokaal. Als u gaat stemmen dan moet u naast
uw stempas(sen) ook een geldig identiteitsbewijs
overleggen. Voor deze stemmingen geldt dat het
identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag
zijn. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet
stemmen! U brengt uw stem uit op een stembiljet.
Stemmen met een stempas én identiteitsbewijs
Zonder een stempas kunt u uw stem niet uitbrengen.
Het is daarom van groot belang dat u de
stempas(sen) niet vergeet mee te nemen. Mocht u
een stempas kwijtraken dan kunt u, uiterlijk
dinsdag 20 maart 2018 tot 12.00 uur, een
vervangende stempas aanvragen op het
gemeentehuis bij de afdeling burgerzaken. Mocht u
alsnog uw “oude” stempas terugvinden dan kunt u
daarmee niet stemmen; dat kan alleen met de
nieuwe stempas. Neem bij het stemmen naast uw
stempas(sen) ook een geldig identiteitsbewijs mee
(bijvoorbeeld paspoort, identiteitskaart of rijbewijs). U
bent verplicht dit te tonen aan de voorzitter van het
stembureau. Voor deze stemmingen geldt dat het
identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag
zijn.

stembureau in De Jutter!
Let op! in verband met een verbouwing van de
raadzaal is het stembureau deze keer niet in het
gemeentehuis gevestigd, maar in de De Jufter,
Lutinelaan 3. Het stemlokaal is geopend van ‘s
ochtends 07.30 uur tot ‘s avonds 21.00 uur. Het
stemlokaal is uiteraard toegankelijk voor
mindervaliden.
Stemmen bij volmacht t iemand anders gaat voor u
stemmen
Als u niet in de gelegenheid bent om zelf te stemmen, dan
kunt u iemand anders een volmacht verlenen. Deze
persoon mag dan namens u uw stem uitbrengen. Op de
achterzijde van de stempas kunt u de naam invullen van
degene (gemachtigde) die voor u gaat stemmen. De
gemachtigde kan iedereen zijn die in de gemeente Vlieland
woont en ook een stempas voor deze stemming heeft
ontvangen. Wilt u een andere kiezer voor beide
stemmingen machtigen dan moet u op beide stempassen

de achterzijde invullen. De kiezer die voor u gaat stemmen\
moet dan zelf ook voor beide stemmingen gaan stemmen.
Van belang is dat de gemachtigde per stemming niet meer
dan twee machtigingen heeft aangenomen en de
volmachtstem gelijktijdig met de eigen stem uitbrengt. Het
geven van een machtiging kan tot en met de dag van de
stemming zelf. De kiezer die voor u gaat stemmen moet
ook een kopie van een geldig identiteitsbewijs van u aan de
voorzitter laten zien. Voor deze stemmingen geldt dat het
identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag zijn.
Voor het referendum kunt u ook iemand machtigen die niet
in de gemeente Vlieland woont maar wel een stempas heeft
ontvangen voor deze stemming. De hiervoor benodigde
formulieren kunt u afhalen of aanvragen bij het loket
Burgerzaken van de gemeente Vlieland of downloaden van
onze website:w.vlieland.nl. De schriftelijke aanvraag
moet uiterlijk vrijdag 16 maart 2018 door de gemeente zijn
ontvangen. De gemachtigde ontvangt daarna het
volmachtbewijs en hoeft in dat geval geen kopie van uw
identiteitsbewijs aan de voorzitter te laten zien
Stemmen met een kiezerspas 1 u wilt gaan stemmen in
een andere gemeente (alleen voor het referendum)
Als u voor het referendum in een andere gemeente wilt
stemmen, dan moet u een kiezerspas hebben. Zon
kiezerspas kunt u verkrijgen door met de stempas van het
referendum naar het gemeentehuis te gaan. Daar wordt uw
stempas ingenomen en ontvangt u een kiezerspas. Met een
kiezerspas voor het referendum kunt u dan gaan stemmen
in elk willekeurig stemlokaal binnen Nederland. Het
mondeling aanvragen van kiezerspassen kan tot uiterlijk
dinsdag 20 maart 2018, 12.00 uur.
U kunt ook schriftelijk een verzoek doen voor een
kiezerspas. De hiervoor benodigde formulieren kunt u
afhalen of aanvragen bij het loket Burgerzaken of
downloaden van onze website: www.vlieland.nl.De
schriftelijke aanvraag moet uiterlijk vrijdag 16 maart 2018
door de gemeente zijn ontvangen. Uw stempas van het
referendum moet u bijvoegen. U ontvangt daarna een
kiezerspas voor alleen deze stemming.
Informatie
Op het gemeentehuis, afdeling burgerzaken, kunt u
alle informatie verkrijgen met betrekking tot deze
stemmingen. Het bezoekadres is: Dorpsstraat 127,
88g9 AE Vlieland.
De afdeling burgerzaken is van maandag tot en met
vrijdag geopend van g.oo uur tot 12.00 uur en op
dinsdagmiddag van 14.00 uur tot 16.00 uur.
Telefonisch bereikbaar onder nummer 0562452700.
Het e-mailadres van de afdeling burgerzaken is
burgerzakenvIieland. nl.
Informatie over de verkiezing kunt u ook vinden op
de website van de gemeente: www.vlieland.nl.

snoeiwerkzaamheden
Medewerkers van de Gemeente Vlieland beginnen vanaf
maandag 5 maart met snoeiwerkzaamheden in het dorp.
Zij rijden met een hoogwerker door het dorp om dood hout
uit de bomen te snoeien. De werkzaamheden kunnen wat
overlast veroorzaken.

Openingstijden Iedere werkdag geopend van 9.00 tot 12.00 uur en op dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur. Buiten deze
tijden is bezoek alleen op afspraak mogelijk.
Adresgegevens gemeente Vlieland Postbus 10,8899 ZN Vlieland, e-mail info@vlieland.nl, telefoon 0562 452700.
www.vlieland.nl
Vlielands Kwartier voor Welzijn, Wonen, Inkomen, Opvoeden, WMO en Participatie: inloopspreekuur geopend op
woensdag van 9.00 tot 11.00uur in de Uiterton, begane grond; Annemarie Kort is bereikbaar op dinsdag-, woensdag- en
donderdagochtend; telefoonnummer: 06-1 5249717/0562452713
Klachtenlijn geluidsoverlast defensie 0800-0226033
SoZaWe: wmv.sozawe-nw-fryslan.nI
ServicenummerWoonbedrijf: D6S-9952222
Storingsnummer bij calamiteiten: 0646351579
Kopij: uhk(vIieland.nl; deadline aanlevering kopij: donderdag 10.00 uur.

