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30 april 2018

agenda raadsvergadering
14 mei 2018 aanvang 19:30 uur

De gemeenteraad van Vlieland, bijeengekomen in een
openbare vergadering op 30 april 2018, heeft de hierna
volgende besluiten genomen:

1. Opening en vaststellen agenda
2. Vaststellen coalitieakkoord
3. Benoeming en beëdiging wethouders
4. Sluiting
Alle bijbehorende stukken liggen ter inzage op het
gemeentehuis en zijn terug te vinden op
www.vlieland.nl.

1. Besluitenlijst raadsvergadering 26 februari 2018:
Besluit: de besluitenlijst van de raadsvergadering van
26 februari 2018 ongewijzigd vast te stellen.
2. Besluitenlijst raadsvergadering 28 maart 2018:
Besluit: de besluitenlijst van de raadsvergadering van
28 maart 2018 ongewijzigd vast te stellen.
3. Besluitenlijst raadsvergadering 29 maart 2018:
Besluit: de besluitenlijst van de raadsvergadering van
29 maart 2018 ongewijzigd vast te stellen.
4. Ingekomen stukken:
Besluit: de ingekomen stukken conform het
behandelvoorstel af te handelen.
5. Reglement van orde:
Besluit: het reglement van orde voor vergaderingen en
andere werkzaamheden van de raad van de gemeente
Vlieland 2018 vast te stellen.
6. Aanvullende subsidie Flidunen:
Besluit: aan stichting Flidunen een extra subsidie voor
2018 ter beschikking te stellen van €67.000,- en dit
financieel te dekken vanuit de stelpost algemeen
(€33.000,-) en de algemene reserve (€34.000,-).
7. Begrotingswijziging 2018 nr. 2:
Besluit: de tweede wijziging van de
programmabegroting gemeente Vlieland 2018 vast te
stellen.
8. Motie (vreemd aan de orde van de dag) inzake
ballonnen:
Besluit: de raad verzoekt het college een
verbodsbepaling voor het op- en loslaten van
(wens)ballonnen in de APV voor te bereiden.
9. Motie (vreemd aan de orde van de dag) inzake
vergunningsaanvraag bierbrouwerij:
Besluit: de raad draagt het college op bij deze
ontwikkeling te handelen binnen de volgende door de
raad gestelde kaders:
• dat er geen theater, commerciële / publieke films

gedraaid worden als derde Podium Vlieland:
• dat er geen horeca zal zijn behoudens een
proeverij na een rondleiding;
• dat er geen verkoop van het product en
nevenproducten is;
• dat er geen (late)avond activiteiten zijn en er
sluitingstijd m.b.t. rondleidingen in acht wordt genomen.
De voorzitter, C. Schokker Stram pel
De griffier, T. Oosterhaven
-

inloopspreekuur college van B&W
Dinsdag 8 mei 2018 houdt burgemeester Tineke
Schokker spreekuur van 1 5.00 toti 6.00 uur in het
gemeentehuis

LAB VLIELAND
Island Trade Missio
1448 Nay 2018
eerste fossielvrije handelsmissie naar
de Wadden
Van maandag 14 tot en met donderdag 17 mei gaan
zestien startups uit Nederland, Duitsland en
Denemarken op uitnodiging van het ministerie van
Economische Zaken, het ministerie van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit en Lab Vlieland op
handelsmissie naar de Wadden. De handelsmissie
vindt plaats voorafgaand aan de Trilaterale Waddenzee
Conferentie op 17 en 18 mei in Leeuwarden.
Deze eerste fossielvrije handelsmissie wordt
georganiseerd om aan te tonen dat de
Waddeneilanden niet alleen maar een toeristische
bestemming zijn, maar veel kansen bieden voor
ondernemers. En om nieuwe samenwerkingen te
creëren tussen de startups en lokale ondernemers om
uitdagingen waarmee de Wadden kampen, op te
lossen.
Woensdag 16mei2018 vaart de Vrouwe Johanna de
haven van Vlieland binnen met aan boord een groep
enthousiaste ontwikkelaars, die duurzame innovatieve
ideeën presenteren aan bestuurders, ondernemers en
geïnteresseerde burgers. Afvalverwerking,
getijdenenergie, aandrijfsystemen op waterstofbasis en
het bouwen van (tijdelijke) woningen zijn een paar van
de onderwerpen.
Voor wie geïnteresseerd is: iedereen is welkom van
9:00 tot 12:00 uur bij de Jachthaven De Dining. Voor
meer informatie: anna(IabvlieIand.nl; tel. 06-16141528
-

Te huur aangeboden
Namens WoonFriesland maken wij bekend dat de volgende
woningen voor verhuur worden aangeboden:

Lutinelaan 4a

Een ieder die belangstelling heeft voor (één van) deze
woningen en staat ingeschreven bij de gemeente Vlieland
als woningzoekende, kan zich voor deze woning inschrijven
door middel van een formulier dat verkrijgbaar is aan de
balie van het gemeentehuis of via de website van de
gemeente Vlieland.
Inschrijven voor deze woningen kan tot uiterlijk
maandag 14 mei 2018 9.00 uur, Inschrijvingen die na dit
tijdstip worden ingediend worden niet in behandeling
genomen.
Let op!
Samen met het inschrijiformulier moet u een
inkomensverklaring 2016 overleggen. U kunt deze
downloaden van de website van de Belastingdienst of
kosteloos aanvragen via telefoonnummer (0800) 0543.
Ook van uw eventuele partner en/of meerderjarige
medebewoners hebben wij deze verklaring nodig.
Uw kinderen, ook als ze 18 jaar of ouder zijn, worden hierin
niet meegerekend.

type woning:
één- of tweepersoonshuishouden
aantal slaapkamers:
ligging tuin:
zuid
huurprijs netto per maand
€ 459,31
se rvi cefo n d s
€
5,61
zonnepanelen voorschot
€
23,22
huurprijs bruto per maand
€ 488,14
Deze woning wordt verhuurd met zonnepanelen. Hiermee
bespaart u op uw elektrakosten en de woning is duurzamer.
Meer informatie hierover vindt u op www.woonfriesland.ni,
het informatieplein bij het onderwerp “woning
onderhouden”, “alles over zonnepanelen”. Website
www.woonfriesland ni.
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ophaaldagen bedrijfsafval en huisvuil
rond Hemelvaart.
Rond de feestdagen zijn de ophaaldagen anders. De juiste
ophaaldag kunt u op uw afvalkalender
aflezen. Woensdag 9 mei is de gezamenlijke ophaaldag
huisvuil en bedrijfsafval.
Donderdag 10 en vrijdag 11 mei wordt er geen vuil
opgehaald.

milieustraat gesloten
Op vrijdag 11 mei is de milieustraat en de gemeentewerf
wegens een verlofdag voor het personeel gesloten.

ophaaldag bruin- en witgoed 8 mei
Huishoudelijke apparaten uit particuliere huishoudens zoals
koelkasten, diepvriezers, wasmachines en dergelijke
kunnen gratis worden afgegeven op de Milieustraat. Ook
mag u deze apparaten de tweede dinsdag van de maand
aan de weg zetten.
Bruingoed, zoals strijkijzers, acculaders, elektrisch
gereedschap, televisies, computers, fornuizen en dergelijke
kunnen eveneens gratis worden afgegeven op de
Milieustraat of ook de tweede dinsdag van de maand aan
de weg worden gezet. Meld uw wit- en bruingoedafval
tenminste één werkdag voor de ophaaldag aan. Dit kunt u
telefonisch doen of via de website van de gemeente
Vlieland.

gevonden fietsen

type woning:
één- of tweepersoonshuishouden
aantal slaapkamers:
2
ligging tuin:
zuid
huurprijs netto per maand
€ 495,35
servicefonds
€
5,61
huurprijs bruto per maand
€ 500,96

In de loop van 2017 zijn er verschillende gevonden fietsen
ingeleverd bij de gemeente.
Deze fietsen worden een tijd bewaard, want misschien
meldt zich nog een eigenaar. Nu staan er bij de gemeente
nog fietsen, waarvoor zich tot nu toe nog niemand heeft
gemeld. Deze fietsen worden regelmatig opgeruimd.
Binnenkort gaat de gemeente de overgebleven fietsen weer
opruimen. Mocht iemand zijn fiets kwijt zijn, dan kan tot 20
mei gekeken worden of hij er bij staat. De fietsen staan op
de gemeente werf op de Fortweg. Voor meer informatie:
telefoon 0562-452732

Openingstijden gemeentehuis: 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(vIieland.nI, telefoon 0562 452700, www.vlieland.nl
Vlielands Kwartier voor Welzijn, Wonen, Inkomen, Opvoeden, WMO en Participatie: inloopspreekuur geopend op
woensdag van 9.00 tot 11.00 uur in de Uiterton, begane grond; Annemarie Kort is bereikbaar op dinsdag-, woensdag- en
donderdagochtend; telefoonnummer: 06-15249717/0562-452713
SoZaWe: www.sozawe-nw-fryslan.nl
Klachtenhijn geluidsoverlast defensie 0800-022 60 33
Servicenummer Woonbedrijf: 088-9952222
Storingsnummer bij calamiteiten: 06-46351579

