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besluitenlijst raadsvergadering
maandag 28 oktober 2019
De gemeenteraad van V1e1and, bijeengekomen in een
openbare vergadering op 28 oktober 2019, heeft de
hierna volgende besluiten genomen:
1 Besluitenlijst raadsvergadering 1 4 oktober 2019
Besluit: De besluitenlijst van 14 oktober 2019 vast
te stellen.
Ingekomen stukken
Besluit: de ingekomen stukken conform het
behandelvoorstel afte handelen.
Realisatie Boswijk
Besluit:
1 In te stemmen met het ontwerp voor de bouw
van een zorgvilla, een welzijnsgebouw en 36
woningen, waarvan maximaal 4 beschikbaar voor
het leveren van ELV-zorg, op de locatie van de
Uiterton.
2. In te stemmen met het ondertekenen van de
Realisatie Overeenkomst met KwadrantGroep voor
de realisatie van de zorgvilla.
3. Vast te stellen een investeringskrediet voor de
bouw van de nieuwe Boswijk van € 14.632000.
4. Vast te stellen eenmalige budgetten voor:
sloopkosten
€ 454.000
afwerking openbare ruimte
€ 250.000
frictiekosten
€ 310.000
verdere voorbereidingskosten
€ 225.000
Totaal
€t239.000
te dekken uit de egalisatiereserve
ouderenhuisvesting.
5. Aan de reserve ouderenhuisvesting toe te
voegen een bedrag van € 350.000 ten laste van de
algemene reserve.
6. De resultaten van de exploitatie van het nieuwe
vastgoed Boswijk te egaliseren in de reserve
ouderenhuisvesting zodat die niet ten gunste of ten
laste komen van de algemene middelen.
Doorvoering sturing sociaal domein
Besluit: kennis te nemen van het
implementatieplan scenario’s sociaal domein
Noordwest-Fryslân.
Aanpassing rechtspositie GR SoZaWe
Besluit: de gewijzigde regeling voor de GR van de
Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Noardwest-Fryslân vast te stellen.
Jaarstukken werkvoorziening GR Fryslân-West
Besluit: tot het voor kennisgeving aannemen van
dejaarrekening 2018 van de GR Fryslân-West.
Mandaatreqeling voor instemming met aanvraag
reqiodeal Waddeneilanden
Besluit:
1 In te stemmen met de hoofdlijnen voor de
aanvraag voor de regiodeal Waddeneilanden;
2. Het college van Burgemeester en Wethouders
te mandateren om in te stemmen met de aanvraag
.

.

-

-

2 november 2019
voor de regiodeal Waddeneilanden, zolang deze
voldoet aan de afgesproken hoofdlijnen.
De voorzitter, C. Schokker-Strampel
De griffier, M.G. Brinksma-Brandenburg

licht op groen voor Boswijk
Op 28 oktober gaf de gemeenteraad van Vlieland groen
licht voor de realisatie van het plan ‘Boswijk’ De raad
ging akkoord met het voorlopig ontwerp en de bouw
van 36 seniorenwoningen, een welzijnsgebouw en een
zorgvilla. Wethouder Elsje de Ruijter heeft op
dinsdagmorgen 29 oktober personeel en bewoners met
dit voor hen belangrijke besluit gefeliciteerd.
.

begroting 2020
De behandeling van de begroting 2020 van de
gemeente Vlieland door de gemeenteraad vindt plaats
op maandag 11 november2019 om 16.00 uur.
Overeenkomstig artikel 190 van de Gemeentewet ligt
de begroting met ingang van 29 oktober 2019 in het
gemeentehuis voor iedereen ter inzage. Ook is de
begroting gepubliceerd op de gemeentelijke website
www.vlieland nl.

dinsdag geen inloopspreekuur B&W
Dinsdag 5 november is er geen inloopspreekuur.
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inzameling grof huishoudelijk afval
Op dinsdag 5 november wordt het grof huishoudelijk
afval opgehaald. Onder grof huishoudelijk afval vallen
bijvoorbeeld vloerbedekking en (tuin)meubels maar
geen oud ijzer, tuinafval, bouw- en sloopafval. U dient
dit van tevoren (tot uiterlijk maandag 4 november 16.00
uur) telefonisch op te geven via telefoonnummer (0562)
452700 of via de hoofdpagina van onze website
www.vlieland.nl in het blok ‘Voor u geselecteerd’.

wijziging voorwaarden B-ontheffing
Aan het gebruik van de B-ontheffing is een aantal
voorwaarden en bepalingen verbonden. Deze
voorwaarden zijn opgenomen in de bij de B-ontheffing
behorende beschikking. Het college van burgemeester
en wethouders heeft op 22 oktober 201 9 besloten de
voorwaarden aan te passen.
De bepaling die betrekking heeft op de vraag wie een
voertuig voorzien van een B-ontheffing mogen besturen
is uitgebreid. Naast de bepaling dat niet op Vlieland
wonende ouders en kinderen van de B-ontheffing
houder het voertuig mogen besturen is het na
aanpassing van één van de voorwaarden ook voor een
niet op Vlieland ingeschreven echtgeno(o)t(e) of
partner (mits aantoonbaar) toegestaan om het voertuig
te besturen.
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