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

toekennen straatnaam “De Zeester”
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op
16 juli 2019 hebben besloten tot het toekennen van een
straatnaam aan de nieuw aan te leggen straat op het
voormalige terrein van basisschool De Zeester.
locatie: voormalige terrein van de basisschool De
Zeester, nieuw aan te leggen straat tussen Willem de
Vlaminghweg en Nieuwestraat.
betreft toekennen straatnaam: De Zeester
motivatie:
Veel Vlielandse kinderen hebben op deze plek hun
schooljaren doorgebracht en met het bouwen van de
brede school De Jutter is de naam van De Zeester
verdwenen. Om recht te doen aan de historie en iets
van de school te kunnen bewaren, juist op deze plek, is
de straatnaam De Zeester’ een passende blijvende
herinnering hieraan.
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen
belanghebbenden bezwaar maken tegen het besluit.
Dit kan binnen 6 weken na de dag van bekendmaking
van de vergunningen. Uw bezwaarschrift dient te
voldoen aan de navolgende eisen: uw naam en adres,
dagtekening, omschrijving van de vergunning
waartegen u bezwaar maakt, en redenen/motivatie van
uw bezwaar (bezwaargronden). Stuur het
bezwaarschrift naar het college van burgemeester en
wethouders van Vlieland, Postbus 10, 8899 ZN
Vlieland. Nadere informatie kunt u vinden op de
website. U kunt ook informatie inwinnen aan het loket in
het gemeentehuis.

verleende vergunningen
De burgemeester maakt bekend dat zij de volgende
vergunning heeft verleend:
evenementenvergunning
•
lnto The Great Wide Open, muziek- en
kunstfestival, periode van 29 augustus tlm
1september, verleend 12juli 2019;
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen
belanghebbenden bezwaar maken tegen bovenstaande
vergunningen. Dit kan tot 6 weken na de dag van
verlening (zie: achter “verleend”), In uw bezwaarschrift
dient u het volgende te vermelden; uw naam en adres;
dagtekening; omschrijving van de verlening en de
gronden van uw bezwaar.
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besluitenlijst raadsvergadering
maandag 15 juli 2019
De gemeenteraad van Vlieland, bijeengekomen in een
openbare vergadering op 15juli 2019, heeft de hierna
volgende besluiten genomen:
1. Besluitenlijst raadsvergadering 24juni 2019
Besluit: De besluitenlijst van 24juni 2019 vast te
stellen.
2. Ingekomen stukken
Besluit: de ingekomen stukken conform het
behandelvoorstel af te handelen.
3. Financiële continuïteit Stichting Openbaar
Onderwijs Vlieland
Besluit:
1. De Stichting 00V een weerstandsvermogen
mee te geven van € 125.000. Dat is 10% van de
jaarlijkse omzet.
2. De Stichting 00V aanvullend een garantstelling
toe te zeggen tot en met 2022 in verband met
een te lage solvabiliteit opdat de Stichting 00V
aan haar langetermijnverplichtingen kan
voldoen.
3. De garantstelling kan uitsluitend worden
ingeroepen door de Stichting 00V wanneer
sprake is van overmacht zoals gedefinieerd in
het Burgerlijk Wetboek art. 6.75: “Een
tekortkoming kan de schuldenaar niet worden
toegerekend, indien zij niet is te wijten aan zijn
schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of
in het verkeer geldende opvattingen voor zijn
rekening komt.”
4. De bijdrage te dekken uit de algemene reserve.
4.
Sturing Sociaal Domein NoordWest Fryslân
Besluit:
1. Het voornemen uit te spreken de
gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale
Zaken Noardwest Fryslân op te zeggen, en
daarvoor in de plaats vast te stellen de
gemeenschappelijke regeling
bedrjfsvoeringsorganisatie Dienst Sociale
Zaken Noardwest Fryslân.
2. De volgende taken (weer) bij de gemeente te
beleggen:
a. Het vaststellen van de begroting voor het
sociaal domein
b. Het vaststellen van beleid
c. Het evalueren van beleid
d. De uitvoering van de toegang tot jeugd en
Wmo maatwerkvoorzieningen

3. De volgende taken bij de nieuwe
bedrijfsvoeringsorganisatie te beleggen:
a. Monitoring beleidsuitvoering
b. De toegang tot inkomensvoorzieningen
c. Het beschikken (in mandaat van de
gemeente)
d. De behandeling van bezwaar en beroep
e. De uitvoering van inkoop en
contractmanagement
f. De administratie
g. Het betalen
4. Nu nog geen besluit te nemen over de
beleidsvoorbereiding maar pas na de zomer op
basis van een nadere uitwerking van het
beslisdocument.
5. Opdracht te geven om de beleidsafstemming
daar waar mogelijk en noodzakelijk te
waarborgen.
6. Nu nog geen besluit te nemen over de toegang
tot participatie maar pas na de zomer op basis
van een nadere uitwerking van het
beslisdocument.
1. Kaderbrief 2020
Besluit met inachtneming van het aangenomen
amendement:
1. De volgende financiële wensen te formuleren:
• De subsidie aan St. ITGWO na afloop van de
subsidie-overeenkomst te henjken met
betrokkenheid van de raad.
2. De volgende dekkingsmaatregelingen te nemen:
• Het tarief toeristenbelasting in 2020 te verhogen
met €0,30 tot €200 (punt 6);
• Met ingang van 2021 de toeristenbelasting
jaarlijks te indexeren.
3. De kadernota 2020 overigens vast te stellen om
richting te geven aan het realiseren van een
sluitend meerjarenperspectief;
4. In de begroting 2020 de volgende nieuwe
structurele budgetten op te nemen:
• Monumentenbeleid
€ 10.000
• economisch en toeristisch beleid €65.000
5. Het volgende project in 2020 te starten, af te
ronden in 2022 en daarvoor een eenmalig
budget te reserveren in de begroting 2020, met
name in de bestemmingsreserve Ruimtelijke
plannen /bwt:
• implementatie Omgevingswet
€150.000

En deze eenmalige kosten te dekken uit de
algemene reserve.
(opgenomen in punt 2)
6.
7. In de begroting 2020 en verder uit te gaan van
een stijging van de loonkosten van 2,5% en om
overigens geen infiatiecorrectie toe te passen;
8. De subsidies aan verenigingen en stichtingen in
2020 niet te verhogen;
9. De legestarieven 2020 niet te verhogen in
afwachting van een integrale actualisering van
de legesverordening;
10. De ramingen van de opbrengsten van de
algemene belastingen met 5% te verhogen;
11. 100% kostendekkende tarieven voor
doelbelastingen vast te stellen:
afvalstoffenheffing, reinigingsrechten en
rioolbelasting, waarbij de tarieven van de
rioolbelasting niet worden verhoogd.
De voorzitter, C. Schokker Strampel
De griffier, M.G. Brinksma-Brandenburg
—

-

Boswijk
Dat de bouw van Boswijk niet volgens onze eerste
planning loopt is duidelijk. Of en wanneer we verder
kunnen, hangt af van verschillende zaken. Zo moest de
gemeente met de aannemer afspraken maken over de
kosten en de uitvoering. Dat is na een aantal goede
gesprekken gelukt. De aannemer heeft fors in de
kosten gesneden en de gemeente heeft opnieuw zijn
eigen kosten berekend. Vervolgens moest het duidelijk
zijn dat de Kwadrantgroep, die de zorg levert in de
Uiterton en dat ook gaat doen in Boswijk, met het plan
verder wil gaan. Daarover hebben we afgelopen vrijdag
gesproken en ook daarover zijn we het eens. Twee
grote struikelbiokken zijn daarmee uit de weg geruimd.
Maar.., we zijn er nog niet! Alle stukken waarover de
gemeenteraad nu een beslissing moet nemen, moeten
op instemming van de Raad van Toezicht van de
Kwadrantgroep kunnen rekenen. Ook de
Ondernemingsraad en de Cliëntenraad willen hun
advies daarover geven. Daar gaat nog de nodige tijd
overheen. We hopen dat in oktober de Raad van
Toezicht de stukken goedkeurt. Pas dan kunnen we
met de stukken naar onze gemeenteraad. Zonder de
medewerking van de Kwadrantgroep kunnen we
immers wel woningen bouwen, maar geen zorg leveren
aan de mensen die dat nodig hebben. Verhuizing in

oktober uit de Uiterton naar een tijdelijke woning hoeft
dus nog niet.
Koffie-uur
Het koffie-uur stond in de agenda voor 25 juli. Omdat
de beide ambtenaren die zich met Boswijk bezig
houden afwezig zijn, wordt het verplaatst naar:
1 augustus. 10.00 uur koffiekamer Uiterton. Koffie-uur
met gelegenheid tot vragen stellen over Boswijk. En we
doen er wat lekkers bij!

Zienswijze
Voordat bestuursdwang wordt toegepast krijgt de
eigenaar de kans een zienswijze te geven. De
zienswijze dient u schriftelijk (f.alberda@vlieland.nl) of
mondeling uiterlijk 25 juli 2019 aan de afdeling
Juridische Zaken van de Gemeente Vlieland te hebben
gegeven.

Voornemen last bestuursdwang
aanhangwagens e.dI (bouw)
materialen eigenaar onbekend

Afval scheiden, tweedehands kleding kopen, een eigen
moestuin aanleggen en vaker de fiets pakken in plaats
van de auto. In het dagelijks leven zijn er behoorlijk wat
keuzes te maken die bijdragen aan een beter milieu.
Als u nog een stapje verder wilt gaan, zijn ook diverse
duurzame aanpassingen aan uw woning denkbaar. Zo
kunt u ervoor kiezen om een warmtepomp te installeren
of om betere dakisolatie toe te passen. Om dit soort
zaken te financieren, kan een ‘groene lening’ van pas
komen.

Overtredincien
Op 10juli 2019 hebbende Bijzondere Opsporing
Ambtenaren ( BOAs) dan wel onze toezichthouders
geconstateerd dat in strijd met artikel 2:10, eerste lid
van de APV Vlieland is gestald:
• Een zeecontainer aan de Korenmansweg. (Voor
overige informatie verwijzen wij u naar het
publicatiebord voor het gemeentehuis of naar de
website van gemeente Vlieland)
Op 10juli 2019 hebben onze Bijzondere Opsporing
Ambtenaren (BOA’s) dan wel onze toezichthouders
geconstateerd dat in strijd met artikel 5:6 eerste lid
onder b van de APV Vlieland de navolgende
voertuigen/aanhangwagens zijn geparkeerd:
• Verschillende aanhangwagens aan de
Korenmansweg en Fortweg. (Voor overige
informatie verwijzen wij u naar het publicatiebord
voor het gemeentehuis of naar de website van
gemeente Vlieland)
Op bovenstaande roerende zaken zijn door onze
toezichthouders op 10juli 2019 labels gehecht met het
dringende verzoek de zaken binnen 5 dagen te
verwijderen. Op 17juli 2019 is door onze
toezichthouder geconstateerd dat bovenstaande zaken
niet binnen de gestelde termijn zijn verwijderd.
Besluit voornemen last onder bestuursdwancj
Gelet hierop heeft het college van burgemeester en
wethouders van gemeente Vlieland op 16juli 2019
besloten dat indien de betreffende eigenaar
bovenstaande materialen/voertuigen/voertuigwrakken
niet voor 2 augustus 2019 verwijderd, en verwijderd
houdt en op een daartoe bestemd terrein plaatst, dat
dan een last onder bestuursdwang zal worden
opgelegd, inhoudende dat op kosten van de eigenaar
de roerende zaken door de gemeente zullen worden
verwijderd, worden opgeslagen, en zo nodig na drie
maanden worden vernietigd.

hoe kun je met een groene lening je
huis verduurzamen?

Het Nationaal Energiebespaarfonds maakt het
mogelijk
Met de gunstige Energiebespaarlening van het
Nationaal Energiebespaarfonds kunt u
energiebesparende maatregelen voor uw woning
financieren
Energiebespaarlening voor woningeigenaren
De Energiebespaarlening is een aantrekkelijke
mogelijkheid om energiebesparende investeringen in of
aan uw eigen huis te kunnen financieren. Via maandelijkse
betalingen van de lening spreidt u de kosten over
meerdere jaren. Afhankelijk van hoeveel energie u
verbruikt, kan die besparing genoeg zijn om de
maandelijkse betaling van uw Energiebespaarlening te
dekken.
Kenmerken van de Energiebespaarlening:
•

U dient eigenaar en bewoner te zijn van een
bestaande woning.

•

Het js een jaar annuïteitenlening.

•

Tot maximaal € 25.000,- lenen.

•

Voor bedragen tot € 5.000,- is de looptijd van de
lening zeven jaar.

•

Voor bedragen van € 5.000,- en meer is de looptijd
van de lening tien jaar.

•

U betaalt een aantrekkelijke rente, die gedurende
de hele looptijd van de lening vaststaat.

•

Het geleende bedrag wordt in een bouwkrediet gestort.

•

U kunt altijd de gehele lening of een gedeelte ervan
boetevrij aflossen (minimum extra aflossing bedraagt €
250,-).

•

Alleen voor maatregelen van de (zie website
particulieren / maatregelen).

•

U kunt maximaal 75% van de hoofdsom van de
Energiebespaarlening gebruiken voor het financieren
van zonnepanelen. De andere 25% van het leenbedrag
moet geïnvesteerd worden in andere maatregelen van
de maatregelenlijst.

•

De Energiebespaarlening wordt onderhands verstrekt.

Kijk voor meer informatie op www.energiebespaarlening.nl

duurzame huizenroute
Huis aanmelden
Heb je ervaringen opgedaan met het duurzamer maken van
je huis? Deel het met anderen. Meld je huis aan op de
Nationale Duurzame Huizen Route en vul de vragenlijst in
op www.duurzamehuizenroute.nI/aanmelden. Daarnaast is
het mogelijk om je huis op 2 en/of 9 november 2019 open te
stellen. Je kunt je nog tot vlak vc5c5r 2 en 9 november
aanmelden als je je huis wilt openstellen.
In de vragenlijst kun je de algemene kenmerken en
duurzame toepassingen invullen. Ook kun je je ervaringen
of plannen delen. Wij helpen je graag bij het invullen van
het formulier. Als je vragen hebt, kan je ons bellen met
onderstaand telefoonnummer.
Voor bezoekers is elke woning weer een bron van
inspiratie. Zij kunnen bij je woning ook vragen stellen.
•
•
•
•
•
•

optreden van strijkorkest Te Kek
Op dinsdag 23juli 2019 speelt het strijkorkest TE KEK in de
Aula van De Jutter, naast de Bibliotheek van Vlieland. Het
betreft een gratis concert voor iedereen die een uurtje van
lichte klassieke muziek wil genieten. Het concert begint om
16.00 uur. Het strijkorkest TE KEK is een initiatief van
Stichting muziek op de Wadden en bestaat uit 25 jonge
(tussen de 18 en 30 jaar) muzikanten. Voor het jonge orkest
staat een eveneens jonge en enthousiaste dirigent: Pim
Kuipers.
Het TE KEK ensemble speelt zowel binnen- als
buitenconcerten en probeert daarbij de klassieke traditie te
doorbreken met toegankelijk repertoire, geen strikte concert
etiquette en altijd gratis toegankelijk.
De muziekstukken die ten gehore gebracht zullen worden
bestaan onder meer uit bewerkingen van een Argentijnse
Tango van Piazolla, twee volkse liederen van Grieg en de
spectaculaire strijkersserenade van Joseph Suk en de
Tiende strijkerssymfonie van Mendelssohn.
Kom op dinsdag 23juli naar de Bibliotheek van Vlieland en
beleef een muzikale reis met het TE KEK strijkorkest
(www.tekek.nl).

Wat kun je van ons verwachten?
Wij houden je regelmatig op de hoogte van de
ontwikkelingen.
Als je je huis op 2 en/of 9 november openstelt, kun
je ca. 6 weken van te voren aangeven op welke
dag en welke tijden je dit wilt.
Vanaf begin oktober worden de openingstijden bij
de huizen weergegeven.
Als je de Duurzame Huizen Route wilt promoten
dan sturen wij je op jouw verzoek flyers en posters
toe.
Als je het leuk vindt dat lokale of regionale media
een interview met je afnemen, willen wij je hierbij
graag ondersteunen.

Met jouw deelname maak je onderdeel uit van een grote
groep enthousiaste huiseigenaren in heel Nederland die
aan dit initiatief meedoen.
Heb je vragen of ideeën, bel of mail ons. We staan je graag
te woord.
Contactgegevens:
Nationale Duurzame Huizen Route
Website: www.duurzamehuizenroute.nl
Telefoon: 0525 701193

Het gemeentehuis is elke 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. Postadres gemeente Vlieland: Postbus 10, 8899 ZN Vlieland
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Vlielands Kwartier voor Welzijn, Wonen, Inkomen, Opvoeden, WMO en Participatie:
Annemarie Kort is bereikbaar op dinsdag-, woensdag- en donderdagochtend; telefoonnummer: 06-15249717/0562-452700
Het inloopspreekuur Vlielands Kwartier is op woensdag van 9.00 tot 11.00 uur in de Uiterton, begane grond
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