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besluitenlijst raadsvergadering
maandag 28 mei 2018
De gemeenteraad van Vlieland, bijeengekomen in een
openbare vergadering op 28 mei 2018, heeft de hierna
volgende besluiten genomen:
1. Toelating en installatie nieuw benoemd raadslid:
Besluit: toe te laten als lid van de raad van de
gemeente Vlieland: de heer J.R. Witting, wonende te
Vlieland.
2. Besluitenlijst raadsvergadering 30april2018:
Besluit: de besluitenlijst van de raadsvergadering van
30 april 2018 ongewijzigd vast te stellen.
3. Ingekomen stukken:
Besluit: de ingekomen stukken conform het
behandelvoorstel af te handelen.
4. Verordening ambtelijke bijstand en
fractieondersteuning:
Besluit: de verordening ambtelijke bijstand en
fractieondersteuning gemeente Vlieland 2018 vast te
stellen.
5. Benoemen voorzitter, herbenoeming leden en
vaststellen aangepaste verordening van de
Rekenkamercommissie De Waddeneilanden:
Besluit:
• De heer E. (Engbert) Boneschansker uit
Leeuwarden te benoemen als voorzitter van de
Rekenkamercommissie met ingang van 1januari 2018
voor de duur van vier jaar:
• Mevrouw J.M. (Jolanda) van Leeuwen uit Smilde en
mevrouw E. (Esther) FogI uit Sneek te herbenoemen
als lid van de Rekenkamercommissie, eveneens voor
de duur van vier jaar (eindigend op 31 december 2021);
• De Verordening op de gezamenlijke
Rekenkamercommissie De Waddeneilanden 2018 vast
te stellen, onder gelijktijdige intrekking van de
“verordening op de gemeenschappelijke
Rekenkamercommissie De Waddeneilanden 2014”.
6. Jaarstukken 2017 en ontwerpbegroting 2019 Hûs
en Hiem:
Besluit:
• kennis te nemen van de jaarstukken van Hus en
Hiem over 2017;
• geen zienswijze in te dienen op de
ontwerpbegroting 2019 Hus en Hiem.
7. Jaarstukken 2017 en ontwerpbegroting 2019 FUMO
Besluit:
• kennis te nemen van de voorlopige jaarstukken
2017;
• als gevoelen over de ontwerpprogrammabegroting
2019 van de gemeenschappelijke regeling FUMO
kenbaar te maken instemming met de documenten en
het daarin verwoorde beleid.
8. Motie (vreemd aan de orde van de dag) inzake
rederij Doeksen:
Besluit: de raad verzoekt het college:
Met rederij Doeksen in gesprek te gaan over uitvoering
van de volgende wensen van de gemeente(raad van)

2 juni 2018
Vlieland:
• Dat er voor Vlielanders weer net als voorheen de
mogelijkheid bestaat altijd met afvaarten mee te
kunnen. Ad hoc de boot kunnen nemen is, sinds de
regel dat 1 5 plaatsen voor noodgevallen gereserveerd
worden, te vaak niet meer mogelijk.
• In het vervoersjaarplan zouden de drukke
weekenden (bijv. Pinksteren en Hemelvaart) standaard
al op ruimere capaciteit ingezet moeten worden, zodat
het voor de gast ruim van te voren en niet pas in de
laatste week duidelijk is hoeveel afvaarten er zijn.
De voorzitter, C. Schokker Strampel
De griffier, T. Oosterhaven
-

ingekomen aanvragen
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de
volgende aanvragen omgevingsvergunning zijn
ingekomen:
voor bouwen
• Voor vervangende nieuwbouw van het pand
Duinkersoord 67 te Vlieland (ingekomen 29 mei
2018).
voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht
• Voor (de legalisatie van) het plaatsen van een
tuinkast op het perceel Dorpsstraat 99 te Vlieland
(ingekomen 29 mei 2018).
Informatie: Bouw- en woningtoezicht, telefoon 0562452707, e-mail: bwt@vlieland.nl.

aangevraagde vergunningen
Onderstaande aanvraag voor een
evenementenvergunning ligt ter inzage op het
gemeentehuis. Wij publiceren onderstaande aanvraag
om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte stellen.
Bezwaren kunnen in dit stadium niet worden gemaakt,
de publicatie heeft slechts tot doel de gelegenheid te
bieden de procedure te volgen. In het kader van de
Algemene wet bestuursrecht is wel bezwaar mogelijk
tegen een verleende vergunning.
Evenementenvergunning
Stichting Into the Great Wide Open, 30 augustus tlm 2
september 2018, diverse locaties waaronder het
strand, het Kerkplein en Vuurboetsduin. Voor nadere
inlichtingen over bovenstaande aanvraag kunt u terecht
bij het loket in het gemeentehuis (of telefonisch 0562452700).

inloopspreekuur gemeentehuis
Dinsdag 5 juni houdt wethouder Rients Hoekstra
spreekuur van 15.00 tot 16.00 uur in het gemeentehuis.

collecte
De Stichting Epilepsiefonds heeft een
collectevergunning gekregen voor maandag 4 tot en
met zaterdag 9 juni 2018.

grof huishoudelijk afval
Op dinsdag 5 juni wordt het grof huishoudelijk afval
opgehaald. Onder grof huishoudelijk afval vallen
bijvoorbeeld vloerbedekking en (tuin)meubels maar geen
oud ijzer, tuinafval, bouw- en sloopafval. Als u grof
huishoudelijk afval wilt aanbieden, kunt u dit van tevoren
telefonisch opgeven via telefoonnummer 0562-452700 (tot
uiterlijk maandag 4juli 16.00 uur) of via de hoofdpagina van
onze website ww.vlieland.nl in het blok ‘Voor u
geselecteerd’.

Zonneakker CSK-terrein

De bouw van de ECV-zonneakker op het CSK-terrein is in
volle gang.
Op de facebookpagina van de ECV kunt u de voortgang
volgen.

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 infovlieIand.nl, telefoon 0562 452700,
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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: ww.sozawe-nw-frysIannI
Klachtenlijn geluidsoverlast defensie 0800-022 60 33
Servicenummer Woonbedrijf: 088-9952222
Storingsnummer bij calamiteiten: 06-46351579
Kopij: uhkvIieland.nI; deadline aanlevering kopij: donderdag 10.00 uur.

