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agenda raadsvergadering maandag
27 mei 2019
Aanvang 19.30 uur
a. Opening en vaststellen agenda
b. Benoeming en beëdiging vervangende
wethouder
a. Besluitenlijst raadsvergadering 29 april 2019
b. Overzicht moties/toezeggingen per 29 april 2019
Informeren
3. Mededelingen 1 stand van zaken
waddensamenwerking, overige
samenwerkingsverbanden, De Jutter en de
Uiterton
Informatie van het college
Ingekomen stukken
Vragenuurtje
Spreekrecht voor burgers
Besluiten
Benoeming bestuurslid Stichting openbaar
8.
Onderwijs Vlieland
Mountainbikeroute
Bestemmingsplan Recreatiewoningen
Noordzeeduinen Vlieland
Begrotingswijziging FUMO 2019
Jaarstukken 201 8, begrotingswijziging 201 9 en
begroting 2020 Veiligheidsregio Fryslân
Visie en Position Paper (uitvoering)
Participatiewet
Begroting 2020 Sociale Dienst Noordwest
Friesland
Benoeming griffier
Sluiting
Alle bijbehorende stukken liggen ter inzage op het
gemeentehuis en zijn terug te vinden op
www.vlieland.nl. Wilt u gebruik maken van het
spreekrecht? Dan kunt u dit tot uiterlijk een kwartier
voor aanvang van de vergadering melden aan de locogriffier (Jacqueline de Jager, (0562) 452709 of
qriffier(vlieland nl).

jaarrekening 2018
In de vergadering van 21 mei heeft het college van
Burgemeester en wethouders de jaarrekening 2018
besproken. Dejaarrekening sluit met een voordelig
saldo van € 131.000.
De raad zal de jaarrekening behandelen in de
vergadering van 27juni 2019.
De jaarrekening ligt vanaf heden ter inzage voor het
publiek in het gemeente huis. Informatie bij:
mevrouw 1. Horn 452727, i.horn@vlieland.nl

25mei2019

inloopspreekuur college van B&W
Dinsdag 28 mei houdt burgemeester Tineke Schokker
spreekuur van 1 5.00 tot 16.00 uur in het gemeentehuis.

Hemelvaa rtsdag
In verband met Hemelvaartsdag zijn het gemeentehuis
en de gemeentewerf gesloten op donderdag 30 mei en
vrijdag 31 mei.

huishoudelijk afval
De inzameling van het huishoudelijk afval zal
plaatsvinden op woensdag 29 mei.

bed rijfsafval
De inzameling van het bedrijfsafval zal plaatsvinden op
vrijdag 31 mei.

koffie-uur ‘Boswijk’
Het koffie-uur over de ontwikkelingen rond ‘Boswijk’,
dat stond gepland voor donderdag 30 mei, gaat niet
door vanwege Hemelvaartsdag. Ook is er op dit
moment nog niet veel nieuws te melden over de
voortgang van het proces. Het volgende koffie-uur staat
gepland voor donderdag 27 juni 1 0:00 uur. Bewoners
en belangstellenden zijn dan weer van harte welkom.

ingekomen aanvraag
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de
volgende aanvraag omgevingsvergunning is
ingekomen:
voor bouwen
.
Voor het vervangen van bestaande en het plaatsen
van nieuwe speeltoestellen op het perceel Al 706,
speeltuin aan De Uitlegger (ontvangen 17 mei
2019)
Informatie: Bouw- en woningtoezicht, telefoon 0562452707, e-mail: bwt@vlieland.nl.

s porto e ntr u rn

flidunen
om de week op zondag gesloten
Sportcentrum Flidunen zal met ingang van 2 juni om de
week op zondag gesloten zijn.
Er is momenteel een openstaande vacature
Sportinstructeur. Daardoor lukt het niet om op alle
zondagen voldoende mensen met de juiste papieren
beschikbaar te hebben. Omdat veiligheid in het
sportcentrum heel belangrijk is, kunnen we niet anders dan
de openingstijden op zondag beperken. Zodra er weer
voldoende personeelsleden met de juiste papieren zijn, zal
het sportcentrum weer alle zondagen open zijn.
Tot die tijd is het sportcentrum op zondagen van de even
weken dicht. We hopen u te mogen verwelkomen op de
andere dagen.

programma voetbal
Zaterdag 25 mei:
11.15 uur:
VSV’31 010 Minnertsga 010
12.15 uur:
VSV31 J013 —Workum J013 (kampioenswedstrijd)
—

Zondag 26 mei:
11.30 uur:
VSV’31 MOl 5 vv SDS MOl 5 (kam pioenswedstrijd)
—

Het gemeentehuis is elke werkdag geopend van 9.00 tot 12.00 uur en op dinsdagmiddag van 1400 tot 16.00 uur.
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