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agenda raadsvergadering
maandag 28 mei 2018
aanvang 19:30 uur
1. Opening en vaststellen agenda
2. Toelating en installatie nieuw benoemd raadslid
3. a: Besluitenlijst raadsvergadering 30april2018
b: Overzicht moties/toezeggingen per 30april2018
Informeren
4. Mededelingen / stand van zaken
waddensamenwerking, overige
samenwerkingsverbanden, De Jutter en de Uiterton
5. Informatie van het college
6. Ingekomen stukken
7. Vragenuurtje
8. Spreekrecht voor burgers

L

Besluiten
9. Verordening ambtelijke bijstand en
fractieondersteu ning
10. Uitbreiding formatie griffier
11. Benoemen voorzitter, herbenoeming leden en
vaststellen aangepaste verordening van de
Rekenkamercommissie De Waddeneilanden
12. Jaarstukken 2017 en ontwerpbegroting 2019 Hüs
en Hiem
13. Jaarstukken 2017 en ontwerpbegroting 2019 FUMO
14, Sluiting
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Alle bijbehorende stukken liggen ter inzage op het
gemeentehuis en zijn terug te vinden op
w.vIieland.nI. Wilt u gebruik maken van het
spreekrecht? Dan kunt u dit tot uiterlijk een kwartier
voor aanvang van de vergadering melden aan de
griffier (Thomas Oosterhaven, (0562) 452740 of
t.oosterhavencvlieland.nl).

19mei2018
•

Het college te verzoeken het akkoord uit te werken
in een collegeprogramma en de kaderbegroting
2019

2. Benoeming wethouders:
Besluit:
• de heer R. Hoekstra, wonende te Vlieland, te
benoemen tot wethouder van de gemeente
Vlieland;
• mevrouw E.A. de Ruijter, wonende te Vlieland, te
benoemen tot wethouder van de gemeente
Vlieland.
De voorzitter, C. Schokker Strampel
De griffier, T. Oosterhaven
-

verleende vergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op
15mei2018 een strandexploitatievergunning hebben
verleend aan Vlieland Outdoor Center, voor het
organiseren van sportactiviteiten op het strand.
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen
belanghebbenden bezwaar maken tegen bovenstaande
vergunningen. Dit kan tot zes weken na de dag van
publicatie. In uw bezwaarschrift dient u het volgende te
vermelden; uw naam en adres, dagtekening,
omschrijving van de vergunningverlenirg en de
gronden van uw bezwaar. Het bezwaar richten aan:
burgemeester en wethouders van Vlieland. Nadere
informatie over onderstaande vergunningen kunt u
inwinnen aan het loket in het gemeentehuis.

inloopspreekuur gemeentehuis
Dinsdag 22 mei houdt burgemeester Tineke Schokker
spreekuur van 15.00 tot 16.00 uur in het gemeentehuis.

collecte

1.

besluitenlijst raadsvergadering
maandag 14 mei 2018
De gemeenteraad van Vlieland, bijeengekomen in een
openbare vergadering op 14mei2018, heeft de hierna
volgende besluiten genomen:
1. Vaststellen coalitieakkoord:
Besluit:
.
Aan het coalitieakkoord wordt toegevoegd:

•

Wat willen we bereiken?
Voldoende financieel haalbare mogelijkheden voor
breedtesport voor jong en oud
Wat gaan we daarvoor doen?
Stimuleren van financieel haalbare breedtesport
voor jong en oud, onder meer door uitbreiding van
sportfaciliteiten in onder andere Flidunen.
Vast te stellen het coalitieakkoord 201 8-2022:
‘balans in leefbaarheid’.

Het Oranjefonds heeft een collectevergunning
gekregen voor maandag 21 tot en met zaterdag 26
mei.

kennisgeving incidentele festiviteiten
Het college van burgemeester en wethouders van
Vlieland heeft een kennisgeving ontvangen van
mevrouw C. de Haan ten behoeve van Gestrand,
Havenweg 3 te Vlieland voor een festiviteit met
versterkte muziek als bedoeld in artikel 2.21 in het
besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer
op
•
26 mei 2018 van 21.00 24.00 uur en
•
27mei 2018 van 00.00—01.00 uur
Tijdens deze festiviteiten gelden de voorschriften uit de
algemene plaatselijke verordening. Deze voorschriften
zijn terug te vinden op de website van de gemeente
Vlieland: www.vlieland.nl
—

gemeente Vlieland aangesloten bij
Statiegeldalliantie
Waarom een Statiegeldalliantie?
Van de miljoenen flesjes en blikjes die jaarlijks over de
toonbank gaan, belandt nog altijd een aanzienlijk deel naast
de vuilbak. Plastic flesjes en blikjes zijn op dii moment
verantwoordelijk voor zon 40 procent van het zwerfafijal.
In de Statiegelcalliantie verenigen zich miiieuorganisaties,
oedrven. lokale overheden, burgernitiaLeven en ieder
ander die zwerfafval beu is. De gemeente Vlieland heeft
zich aangesloten bij de Statiegeldalliantie en stelt zich
daarmee achter het doel van de alliantie. Gezamenlijk wordt
de regering opgeroepen om structurele en eerlijke
oplossingen door te voeren door in 2018 het statgeld uit te
breiden tot blikjes en alle grote én kleine PET-flessen.

dierenarts
Dierenarts K. Fonad houdt spreekuur op zaterdag 19 mei in
de voormalige bibliotheek, Dorpsstraat 152 te Vlieland.
Voor een afspraak of telefonisch consult kunt u bellen met
06-23484561 op maandag, woensdag en vrijdag van 18.00
uur tot 19.00 uur. Medicijnverstrekking en spoedgevallen
gaan via de huisarts. telefoon 0562-451307

afzetten gedeelte Dorpsstraat
Op woensdag 23 mei zijn er bouwwerkzaamheden in de
Dorpsstraat ter hoogte van Dorpsstraat 149 tussen 11 .00
uur en 14.00 uur. Dat betekent dat de Dorpsstraat tijdelijk
gesloten is voor het verkeer opdat gedeelte. Het is
toegestaan voor A-ontheffinghouders tijdens de afzetting de
Dorpsstraat aan de westzijde in te rijden.

uitgifte percelen bedrijventerrein
Tot en met 28 mei is er nog de mogelkheid om in te
schrijven voor een perce& op het bedrijventerrein
Oosterseveld.
Het uitgifteprotocol is op te halen bij het gemeentehuis of
kantoor Staatsbosbeheer en aan te vragen via
bed ri venterreinvli eland (dstaatsbosbeheer. ni

internationaal congres 30-Printen en
Duurzaamheid op Vlieland
Hoe werkt het statiegeidsysteem voor de consument?
Het principe van statiegeld is eenvoudig bovenop de prijs
van een plastic fles of blikje betaal je bijvoorbeeld 0,25 euro
statiegeld. Die 0,25 euro krijg je volledig terug op het
moment dat je de lege verpakking via een automaat of
winkelbalie terugbrengt. Statiegeld is dus geen belasting:
wie zijn tresje of blikje netjes terugbengt betaalt he1emaal
riets extras. Na inleveren gaat de verpakking het
recycl ngproces in om opnieuw in de productie van plastic
flessen en blikjes te worden gebrukt.
De Statiegeldalliantie werd 27november2017 gelanceerd.
Op 28 februari 2018 hadden zich inmiddels meer dan 400
partners aangesloten, waaronder meer dan 200
Nederlandse en meer dan 80 Vlaamse steden en
gemeenten. 2 provincies, een supermarktketen en tientallen
bedrijven, verenigingen en stichtingen.
Kabinetsbesluit
Op 10 maart 2018 werd bekend dat de Nederlandse
regering het bedrijrs’even twee jaar de tijd geeft om beter te
gaan recyclen en het aantal flesjes in het zwerfafval met 7090% te verminderen. Lukt dan niet, dan komt er vanaf 2021
statiegeld op plastic flesjes. Inmiddels blijven gemeenten en
organisaties zich aanmelden voor deze alliantie.

Brede school De Jutter aan de Lutinelaan op Vlieland
staat woensdag 6 juni as. van 11.00 tot 16.00 uur
helemaal in het teken van het Internationaal Congres
30-Printen en Duurzaamheid. Het evenement vormt de
afsluiting van het prijswinnende Erasmus+ 3D in
Onderwijs-project, waarin De Jutter de leidende school
is.
Erasmus+ is het Europese subsidieprogramma voor
onderwijs, jeugd en sport. Het Erasmus+ project 30 in
DndeiwLs betreft het implementeren van 3D-denken. 3Dontwerpen en 3D-pr;nten in het orderwijs. De eilander
school betrok het voor de Wadden belangrijke thema
‘recycling direct vanaf de start bil het project. Dt maakt het
congres tevens interessant in relatie tot Leeuwarden
Culturele Hoofdstad 2018.
Tentoonstelling
Te midden van nationale en internationale bijdragen van
onder andere Perpetual Plastic, ECV, Provincie Friesland,
Jonathan Keep, Omrin. House of Design, Norisk Software
en Prof.dr.ir. J.C. Brezet biedt het toonaangevende congres
een tentoonste!!ing van de creatieve ontwerpen van
leerlingen uit Spanje, Noorwegen, Zweden, Finland.
Engeiand en Nederland. Docenten uit deze landen zijn
aanwezig om bezoekers le woord te staan,
Programma
Het programma is afgestemd op de boottijden, zodat ook
belangstellenden van het vaste land in de gelegenheid zijn
het driedimensionale spektakel op Vlieland bij te wonen.
Meer informatie is te vinden op v.w,,.e3du.eu, waar tevens
kan worden ingeschre’en voor de verschifende
program maonderdelen.

Openingstijden Iedere werkdag geopend van 9.00 tol 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 infovlieland.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 5249717/0562-452713
SoZaWe: www.sozawe-nw-fryslan.nl
Klachtenlijn geluidsoverlast defensie 0800-022 6033
Servicenummer Woonbedrijf: 088-9952222
Storingsnummer bij calamiteiten: 06-46351579
Kopij: uhkvIieIand,nl; deadline aanlevering kopij: donderdag 10.00 uur.

