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besluitenlijst gemeenteraadsvergadering
maandag 15 oktober 2018
De gemeenteraad van Vlieland, bijeengekomen in een
openbare vergadering op 1 5 oktober 201 8, heeft de
hierna volgende besluiten genomen:
1 Toelating raadslid Stuivenga:
Besluit: toe te laten als lid van de raad van de
gemeente Vlieland: de heer JA. Stuivenga,
wonende te Vlieland.
2. Besluitenlijst raadsvergadering 17 september 2018:
Besluit: de besluitenlijst van de raadsvergadering van
17 september 2018 ongewijzigd vast te stellen.
3. Ingekomen stukken:
Besluit: de ingekomen stukken conform het
behandelvoorstel afte handelen.
4. Motie kinderpardon:
Besluit: de raad draagt het college op:
.
bij de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid te
pleiten voor een oplossing voor deze groep
kinderen, bijvoorbeeld door versoepeling van het
meewerkcriterium van het Kinderpardon;
.
bij de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid te
pleiten voor een versnelde, doch zorgvuldige,
procedure.
5. Meerjarenbeleidsplannen en Regionaal Risicoprofiel
Veiligheidsregio Fryslân:
Besluit:
.
na kennisname in te stemmen met de
Meerjarenbeleidsplannen en Regionaal Risicoprofiel
VRF;
.
geen zienswijze in te dienen.
6. Wijziging Gemeenschappelijke Regeling
Veiligheidsregio Fryslân:
Besluit:
.
in te stemmen met de voorliggende wijziging van de
gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio
Fryslân;
.
het college van burgemeester en wethouders
toestemming te verlenen in te stemmen met de
voorgestelde wijziging van de gemeenschappelijke
regeling Veiligheidsregio Fryslân.
7. Jaarrekening 2017, begrotingswijziging en begroting
2019 GR de Waddeneilanden
Besluit:
.
kennis te nemen van jaarrekening 201 7 en
begrotingswijziging juni 2018;
.
de begroting 201 9 van de GR De Waddeneilanden
voor kennisgeving aan te nemen en geen
zienswijze in te dienen.
.

De voorzitter, 0. Schokker Stram pel
De griffier, T. Oosterhaven
-

inloopspreekuur college van B&W
Dinsdag 23 oktober houdt wethouder Elsje de Ruijter
spreekuur van 15.00 tot 16.00 uur in het gemeentehuis.

verleende reguliere
omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de
volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:
voor handelingen met gevolgen voor beschermde
monumenten
.
Voor de (legalisatie van) een omheining op het
dakterras van het pand Dorpsstraat 146 te Vlieland
(verzonden 18 oktober 2018).
voor bouwen
.
Voor het plaatsen van een nieuw rioolgemaal op het
perceel Kampweg 1 te Vlieland (verzonden 18
oktober 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.

project zorgbuurt Vlieland
Dagelijks om 10.00 uur is er in de huiskamer van de
Uiterton gelegenheid samen koffie te drinken. Iedere
laatste donderdag van de maand tijdens het
koffiedrinken is er de mogelijkheid vragen te stellen aan
de gemeente Vlieland over het project “Zorgbuurt
Vlieland”. Een lid van de projectgroep Nieuwe
Zorgbuurt (Henno Nieuwenhuis of Harry de Wit) is dan
in de Uiterton aanwezig om uw vragen over het project
te beantwoorden. Dat kan zowel in de groep als
individueel. U bent van harte welkom!

griepvaccinaties dinsdag 30 oktober
Dinsdag 30 oktober as. tussen 14.00-14.30 en 17.301 8.00 uur worden er in de huisartsenpraktijk
griepvaccinaties gegeven;
Voor wie is de griepprik bestemd?
Sommige mensen lopen extra risico wanneer ze griep
krijgen. Voor hen is het belangrijk elk jaar een griepprik
te halen. Het gaat om; mensen van 60 jaar en ouder;
mensen met hart- en vaatziekten; mensen met
longziekten; mensen met diabetes (suikerziekte);
nierpatiënten; mensen met weinig afweer door andere
ziekten of door medische behandeling; mensen met
regelmatig steenpuisten.
Deze mensen worden veel zieker door de griep, of hun
‘eigen’ ziekte (bijvoorbeeld diabetes) wordt erger.
Waarom een griepprik?
Als u een griepprik heeft gehad, is de kans dat u griep
krijgt veel kleiner. Als u toch griep krijgt, verloopt de
ziekte meestal minder ernstig en is de kans op
complicaties geringer.

cliëntervaringsonderzoek Wmo
In de Gemeente Vlieland worden de inwoners die een
hulpaanvraag Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)
doen goed en naar tevredenheid geholpen. Dat blijkt uit het
jaarlijks cliëntervaringsonderzoek dat iedere gemeente
moet uitvoeren. Daarmee legt de gemeente verantwoording
af over het Wmo-beleid aan gemeenteraad en inwoners.
Alhoewel slechts 36% van de cliënten de vragenlijsten heeft
ingevuld, zijn de resultaten wel indicatief. In de
referentiegroep (een groep van 24 gemeenten, die dezelfde
vragen aan de cliënten heeft gesteld) is de respons
gemiddeld 38%.
Uit het onderzoek, uitgevoerd door BMC, blijkt dat de
ondersteuning voor 100% aan de wensen en voor 100%
aan de behoeften voldoet en dat 95% van de WMO cliënten
in 2017 de kwaliteit van ondersteuning goed vindt. In de
referentiegroep is dit aanmerkelijk lager, namelijk
respectievelîjk 90%, 87% en 82%.
Voorzichtig kunnen we dan ook concluderen dat het
merendeel van de aanvragers snel werd geholpen, wist
waar ze moest zijn voor ondersteuning, zich serieus
genomen voelt en aangeeft dat er gezamenlijk naar een
oplossing is gezocht. Een minpuntje is er ook: de
informatievoorziening over het gebruik van
cliëntondersteuning kan beter. Slechts 35% wist daarvan.
Dat is weliswaar hoger dan de 30% uit de referentiegroep,
maar nog altijd veel te laag.
Wat Wmo-ondersteuning betreft, wordt er op Vlieland
relatief veel gebruik gemaakt van het collectieve
vervoerspasje (75% tegenover 47% in de referentiegroep)
en minder van huishoudelijke hulp (44% tegenover 55%).
Maar liefst 100% van de cliënten die reageerden kan dât
doen wat ze wil doen, en 94% kan zich redden. Dat is hoger
dan de referentiegroep (80% en 84%). Het merendeel
(90%) ontvangt ondersteuning vanuit het netwerk. Daarvan
heeft 18% indruk dat de naaste de zorg niet meer aankan.
Al met al kunnen we best tevreden zijn met de resultaten.
Aandachtspunten zijn er echter ook: de
informatievoorziening over het gebruik van
cliëntondersteuning, de kleine groep (6%) die aangeeft het
niet te redden en de indruk die er soms bestaat dat de
naaste de zorg niet meer aankan.

die (tijdelijk) gedoofd kunnen worden. Bovendien vraagt het
college medewerking van ondernemers en bewoners van
Vlieland. Dat kan eenmalig door al tijdens de Nacht van de
nacht zoveel mogelijk licht doven. Dan gaat het om
verlichting die buiten gebouwen is aangebracht en om
verlichting die naar buiten schijnt.
Het kan ook langdurig door verlichting spaarzaam in te
zetten en alleen aan te doen als het echt nodig is. Een
bewegingsmelder kan daarbij goed helpen. Samen kunnen
we dan Vlieland niet alleen op 27 oktober, maar ook in de
toekomst zo donker mogelijk houden!
Voor meer informatie: www.nachtvandenacht.nl. Daar
kunnen bedrijven en inwoners zich ook aanmelden als ze
hun lichten uitdoen. Ook speciale activiteiten waarin de
duisternis centraal staat, kunnen worden aangemeld.
Heeft u nog vragen? Wethouder Elsje de Ruijter
beantwoordt ze graag. E.deruijter@vlieland.nl

Gemeentelijk Duurzaam Bouwloket
Heb je al eens nagedacht over het verduurzamen van
jouw woning?
Financieel is dit erg interessant. Een investering in
duurzaamheidsmaatregelen heeft een hoger rendement
dan de rente die je ontvangt over het geld op jouw
spaarrekening. Een duurzame woning betekent een
comfortabele, waardevast woning met lage energielasten!
Vanaf 2050 moet elke woning in Nederland van het aardgas
afgesloten zijn en duurzaam verwarmd worden. Als je gaat
verbouwen is het verstandig om hier rekening mee te
houden en de woning hierop voor te bereiden.
Bereid je woning voor op de toekomst!
Ben je benieuwd hoe je jouw woning kan voorbereiden op
een aardgasvrije toekomst? Neem eens contact op met het
Duurzaam Bouwloket van Vlieland. Onafhankelijk adviseurs
vertellen je hoe jouw woning comfortabel, energiezuinig,
duurzaam en aardgasloos verbouwd kan worden. Zodat de
woning toekomstbestendig is.
Ben je op zoek naar een bedrijf dat de maatregelen voor jou
kan treffen? Duurzaam Bouwloket helpt je een betrouwbaar
bedrijf te vinden.
Contact
Neem contact op via telefoonnummer 072 743 39 56, of
mail naar info@duurzaambouwloket.nl. Of neem een kijkje
op de website ,ww.duurzaambouwloket.nl en ontdek de
mogelijkheden.
-

nacht van de nacht
Zaterdag 27 oktober is de Nacht van de nacht. Landelijk
wordt op die dag aandacht besteed aan de duisternis. De
vijf Waddeneilanden willen actief meewerken om de
gemeentes zo donker mogelijk te houden, zodat mens en
dier geen last van (overbodige) verlichting hebben en de
prachtige sterrenhemel in zicht blijft. De Waddeneilanden
liggen in een van de donkerste delen van Nederland, het
Waddengebied.
Het college van B&W ziet graag dat Vlieland die bijzondere
positie behoudt. De gemeente maakt een inventarisatie van
lichtpunten aan eigen gebouwen en in de openbare ruimte,

Doe de energiesubsidie-check
Bekijk welke subsidies- en financieringsmogelijkheden er
landelijk, provinciaal en in jouw gemeente zijn via:
www.d uurzaambouwloket.nl/su bsidiecheck
Let op! In de meeste gevallen moetje de subsidie

aanvragen voordat je de maatregelen uit gaat voeren.

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 1 0, 8899 ZN Vlieland, e-mail info@vlieland.nl, telefoon 0562 452700,
wwwvlieland.nl
Vlielands Kwartier voor Welzijn, Wonen, Inkomen, Opvoeden, WMO en Participatie: inloopspreekuur geopend op
woensdag van 9.00 tot 1 1 .00 uur in de Uiterton, begane grond; Annemarie Kort is bereikbaar op dinsdag-, woensdag- en
donderdagochtend; telefoonnummer: 06-15249717/0562-452700
SoZaWe: www.sozawe-nw-fryslan.nl
Klachtenlijn geluidsoverlast defensie 0800-022 60 33
Servicenummer Woonbedrijf: 088-9952222
Storingsnummer bij calamiteiten: 06-46351579
Kopij: uhk(âvlieland.nl; deadline aanleverîng kopij: donderdag 10.00 uur.

