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vacature gemeente Vlieland

Een baan met een onbetaalbaar uitzicht. Van achter je
bureau kijk je uit over de Waddendijk en de
Waddenzee. Zon bijzondere plek willen we graag zo
snel mogelijk weer opvullen.
De gemeente Vlieland is een kleine en bijzondere
gemeente. Het toerisme is de grootste bron van
bestaan. Het eiland telt ongeveer 1170 inwoners maar
wordt elk jaar bezocht door zon 220.000 toeristen.
Duurzaamheid is een belangrijke ambitie van het
bestuur en het streven is om in 2020 C02-vrij te zijn.
De gemeente Vlieland heeft ongeveer 30
medewerkers, waarvan er 20 in de binnendienst
werken. De medewerkers zijn allemaal generalist
binnen hun eigen vakgebied. Dienstverlening aan “de
burger” staat bij ons voorop.
In verband met het vertrek van de huidige medewerker
zoeken wij op korte termijn een:
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Wij vragen:
.
HBO werk- en denkniveau, met naast een
relevante HBO-opleiding ook kennis van
applicaties op het gebied van (gemeente)
financiën;
.
Een aantal jaren (4-6 jaar) ervaring in een
leidinggevende functie;
.
Vaardigheden en competenties: je bent een
coachend leider, klant(burger)gericht,
resultaatgericht, je kunt goed samenwerken en je
beschikt over een analytisch vermogen.
De mogelijkheid bestaat dat voor een benoeming eerst
nog een (ontwikkel) assessment wordt ingepland.
Wij bieden:
Een uitdagende en zelfstandige functie. Je werkt
samen met professionals in een zeer interessant
werkgebied en krijgt alle ruimte om je te ontwikkelen.
Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en
kan variëren van € 3.491
(aanloopschaal 1 1 ) tot
maximaal € 5.756,-- (schaal 12) van de cao
Gemeenten bij een werkweek van 36 uur. Daarnaast
hebben wij aantrekkelijke secundaire
arbeidsvoorwaarden zoals een individueel keuzebudget
(IKB) Dit budget bedraagt momenteel 17,05% van het
bruto salaris.
,--

teamleider, tevens
locosecretaris/adjunct directeur
voor 36 uur per week
Deze vacature wordt tegelijk intern en extern uitgezet.
Functietypering:
.
bijdragen aan het bewerkstelligen van de doelen
van het bestuur door het op stimulerende wijze
geven van leiding aan het team Uitvoering en
Ondersteuning.
.
ondersteunen/adviseren van het bestuur door het
formuleren en invoeren van beleid op het terrein
van (gemeente) financiën.
.
vormt samen met de gemeentesecretaris/algemeen
directeur de directie.
Werkzaamheden:
.
geeft leiding aan het team Uitvoering en
Ondersteuning zoals nader is omschreven in het
Organisatiebesluit 2018
.
rapporteert in directieoverleg over de voortgang van
de werkplannen/werkzaamheden van het team
Uitvoering en Ondersteuning
.
levert een bijdrage aan de planning en control
producten (begroting/rekening
ma nagementra pportages)
.
adviseert over voorkomende financiële
vraagstukken;
.
neemt deel aan (externe) overleggen waarbij
financiële zaken aan de orde zijn
.
neemt deel aan het waddenoverleg financiën
.
neemt deel aan het directieoverleg en vervangt de
gemeentesecretaris/algemeen directeur als deze
afwezig is

Belangstelling?
Voor vragen over de inhoud van deze functie kun je
contact opnemen met de gemeentesecretaris a.i., de
heer Marcel de Jong, tel.06-52071 1 14. Voor vragen
over de procedure kun je contact opnemen met de
P&O adviseur, de heer Pieter Brameijer, tel. 0625689954.
Stuur je sollicitatiebrief en CV v66r 25 januari 2020 per
mail naar pieter.brameijercleeuwarden.nl
De sollicitatiegesprekken worden ehouden op
woensdag 12 februari 2020. De 2 e ronde op 19
februari 2020 en wij streven er naar de procedure voor
1 maart 2020 af te ronden.

inloopspreekuur college van B&W

Dinsdag 14 januari houdt wethouder Dick Visser
spreekuur van 1 5.00 tot 16.00 uur in het gemeentehuis.

inzameling wit- en bruingoed dinsdag
14 januari
Huishoudelijke apparaten uit particuliere huishoudens
kunnen gratis worden afgegeven op de Milieustraat of
mag u op de tweede dinsdag van de maand aan de
weg zetten. Meld uw wit- en bruingoedafval tenminste
één werkdag voor de ophaaldag aan. Dit kunt u doen
via de website van de gemeente Vlieland of telefonisch
via 0562-452700.

vragen over ruimtelijke plannen?
Op woensdag 1 5 en maandag 20 januari 2020 kunt u met
vragen over bijvoorbeeld bestemmingsplannen in het
gemeentehuis terecht bij Jan Kleefstra van RHO-adviseurs.
Wel graag eerst een afspraak maken via de afdeling RO
BWT van de gemeente Vlieland, telefoon 0562-452707.

staand want vissen Noordzeekust
Ook voor 2020 is het voor inwoners van Vlieland weer
mogelijk om met staand want te vissen aan de
Noordzeekust, omdat het gaat om historisch of van oudsher
bestaand gebruik.
De voorwaarden om te kunnen vissen met staand want zijn:
1 dat het een vistuig betreft
a. met een maaswijdte van tenminste 1 1 0 millimeter,
gestrekt gemeten
b. dat niet uit meerdere lagen netten bestaat
c. dat bestaat uit enkeldradig garen
d. met een lengte van ten hoogste 50 meter, gemeten
langs de bovenpees van het net
e. met een hoogte van ten hoogste 1 10 centimeter,
gestrekt gemeten
2. dat het net wordt verankerd aan de bodem, waarbij de
bovenpees ten hoogste 65 centimeter boven de bodem
aan de verankering wordt bevestigd
3. dat het net wordt geplaatst tussen de hoog- en
laagwaterlijn
4. dat het vistuig tenminste eenmaal per etmaal wordt
geïnspecteerd en degene die vist bij de gemeente waar
de visserij plaatsvindt in voorkomend geval opgave doet
van de aantallen gevangen bruinvissen en de plaats
waar deze zijn gevangen
5. dat de netten moeten worden gemerkt met het
registratienummer dat u van de gemeente krijgt
6. dat de regels die gelden op grond van de APV over het
rijden op het strand onverkort van kracht blijven.
Voor de recreatievisserij op zeebaars geldt voor de periode
1 januari tot en met 29 februari 2020 en van 1 december tot
en met 31 december 2020 een ‘catch-and-release’
verplichting; alle gevangen zeebaarzen moeten in deze
perioden worden teruggezet. In de periode 1 maart tot en
met 31 november 2020 geldt er een ‘bag limit’ van twee
zeebaarzen per dag. Dit betekent dat er in die periode per
sportvisser maximaal twee zeebaarzen per dag mogen
worden meegenomen; deze zeebaarzen moeten wel
voldoen aan de gestelde minimummaat van 42 cm.
Registreren kan via onze website www.vlieland.nl (typ in het
zoekscherm ‘Staand want vissen’). Voor informatie kunt u
zich op kantooruren melden bij mevrouw E.J. Veerdig
Robijn, tel. 0562-452707.
.

inloopmiddag Dijkversterking
Heeft u vragen of opmerkingen over de dijkversterking van
Vlieland?
Op 23 januari zijn medewerkers van Rijkswaterstaat
aanwezig om u te woord te staan.
U bent van harte welkom in het Oude Raadhuis van 13:00
tot 16:00 uur.

we-energy game
speelt u mee?
Laten we samen de
duurzame toekomst van
Vlieland vorm gaan geven.
Een energiespel voor alle
inwoners en bedrijven!
De We-Energy Game is een Serious Game die de discussie
over de energietransitie opgang brengt. Bewustwording
creëren en input geven aan de raad over de opgave van de
energietransitie. Dit gaan we doen door het plaatsen van
verschillende duurzame energiebronnen op de kaart van
Vlieland. Het spel wordt gespeeld onder leiding van de
Hanze Hogeschool.
Hoe maak je Vlieland energieneutraal? Stel de ideale
duurzame energiemix vast van productie, winst, mensen,
regelgeving en planeet. Een kwestie van slim
onderhandelen en goed combineren. Waarbij het team dat
de gemeenschap van voldoende energie voorziet én daarbij
alle verschillende belangen in evenwicht houdt, wint.
Zie ook: https://www.we-energy.eu/project-we-energy
game/
Wanneer?
20 januari van 19:30 tot 22:00 uur
Waar?
Badhotel Bruin

uitbreiding westkant
huidige begrazing

4,

Deze maand start
Staatsbosbeheer, zoals al
eerder in de huis-aan-huis
staatsbosbeheer
nieuwsbrief (juli 2019)
aangegeven, met het uitbreiden
van het begrazingsgebied waar de Soay schapen en
Schotse Hooglanders lopen. Dit is in het kader van eerder
afgesproken PAS-maatregelen (programmatische Aanpak
Stikstof). Deze zijn onder andere toegelicht tijdens de
Beheer Overleg Groep begin 2019 en tijdens een
bijeenkomst in september 2018.
De uitbreiding vindt plaats in westelijke richting, tot boven
Bomenland. Door dit gebied lopen weinig paden, maar op
de plekken waar het raster een pad kruist zorgt
Staatsbosbeheer voor overstapjes (6 stuks) of vee roosters.
Het huidige begrazingsgebied is ongeveer 220 hectare, met
de nieuwe uitbreiding wordt dit 250 hectare. De vallei ten
noorden van Oude Huizenlid blijft buiten het begraasde
gebied in verband met de broedkolonie van lepelaars.
Omdat de eerste lepelaars al vanaf eind februari worden
gezien moeten de werkzaamheden uiterlijk eind februari
klaar zijn.
Meer informatie is te lezen via:
www.boswachtersblog nl/vlieland

informatie KPN Glasvezelnetwerk
Inwoners kunnen voor alle vragen over de aanleg, planning
en voordelen van glasvezel vanaf dinsdag 14 januari elke
dinsdag van 1 1 .00 1 6.00 uur terecht in het
glasvezelinformatiepunt in de Bibliotheek in De Jutter.
—
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