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agenda raadsvergadering
7 september 2020

website gemeenteraad

De vergadering is te beluisteren via intemet, ga voor
meer informatie naar de website van de gemeente.
1 Opening en vaststellen agenda
2 a: Besluitenlijst raadsvergadering 29juni 2020
b: Overzicht motiesltoezeggjggen per 29 juni 2020
Informeren
3. a: Mededelingen / stand van zaken waddensamen
werking, overige samenwerkingsverbanden, De
Jutter en de Uiterton
b: Mededelingen Corona-crisis
4. Informatie van het college
5. Ingekomen stukken
6. Vragenuurtje
7. Spreekrecht voor burgers
Besluiten
8. Kadernota
9. Concept-begroting 2021 Dienst SoZaWe Noardwest
Fryslân
10. Uittreden GR Fryslân West
11 Zienswijze incidentrisicoprofiel Veiligheidsregio
Fryslân
12. Archiefverordening 2020
13. Agenda voor het Waddengebied 2050
14. Aanleg parkeerterrein Vuurboetsplein
15. Vaststelling bestemmingsplan Vlieland
Achteromweg 3 en 5
16. Initiatiefvoorstel Lijst Fier Voorontwerp
bestemmingsplan ‘Vlieland Dorpsstraat 5. 89 en
139’
17. Sluiting
—

Er is een aparte website online gezet met informatie
over de gemeenteraad van Vlieland.
U kunt deze website vinden onder www.vlieland.nl/raad
of via de link op de startpagina van de gemeentelijke
website www.vlieland .nl.

ingekomen aanvraag
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de
volgende aanvragen omgevingsvergunning is
ingekomen:
voor bouwen
• Voor de verbouw van het pand Havenweg 1 8A te
Vlieland (ingekomen 30 augustus 2020).
voor slopen
Informatie: Bouw- en woningtoezicht, telefoon 0562452707, e-mail: bwt@vlieland.nl.

verleende reguliere
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de
volgende omgevingsvergunning hebben verleend:
voor bouwen
•
Voor het maken van vier dakkapellen aan de
oostzijde van het pand Havenweg 1 te Vlieland
(verzonden 3 september 2020).

-

Alle bijbehorende stukken liggen (op afspraak) ter
inzage op het gemeentehuis en zijn terug te vinden op
www.vlieland.nl. Wilt u gebruik maken van het
spreekrecht? Neem contact op met de griffier, dit kan
tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering.
Griffier Magda Brinksma, 06-38739152 of
griffiervIieIand n 1.
.

Na een aantal maanden van digitaal vergaderen gaat
de gemeenteraad weer fysiek vergaderen. Het digitaal
vergaderen was tijdelijk een goed alternatief. Het blijft
echter lastig om digitaal een goed debat te voeren,
daarvoor moet je elkaar kunnen aankijken.
Omdat we voorlopig nog wel geconfronteerd blijven met
de 1,5 meter afstand zijn we op zoek gegaan naar een
andere locatie, helaas is onze eigen raadszaal hiervoor
te klein. Van alle mogelijke locaties is De Jutter qua
ruimte en technische voorzieningen de enige geschikte
locatie. We houden ons uiteraard strikt aan de
maatregelen. Na de vergadering zal het gebouw
schoongemaakt worden, zodat leerkrachten en
leerlingen de volgende dag weer veilig aan de slag
kunnen.
U kunt de vergadering niet bijwonen, maar wel
rechtstreeks beluisteren via onze website.

bezwaar
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kLinnen
belanghebbenden bezwaar maken tegen de verleende
vergunningen. 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.

ophaaldag bruin- en witgoed
Huishoudelijke apparaten uit particuliere huishoudens
zoals koelkasten, diepvriezers, wasmachines en
dergelijke kunnen gratis worden afgegeven op de
Milieustraat. Ook mag u deze apparaten de tweede
dinsdag van de maand aan de weg zetten.
Bruingoed, zoals strijkijzers, acculaders, elektrisch
gereedschap, televisies, computers, fornuizen en
dergelijke kunnen eveneens gratis worden afgegeven
op de Milieustraat of ook de tweede dinsdag van de
maand aan de weg worden gezet. Meld uw wit- en
bruingoedafval tenminste één werkdag voor de
ophaaldag aan. Dit kunt u telefonisch doen of via de
website van de gemeente Vlieland.

aanvullende vergoeding OV-chipkaart
Studenten die recht hebben op een reisvoorziening op
grond van de Wet Studiefinanciering kunnen in
aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de
bootkosten van maximaal € 64,68 per jaar.
De student ontvangt de vergoeding over het
kalenderjaar 2020.
Wilt u in aanmerking komen voor een aanvullende
vergoeding? Dan moet u voldoen aan de volgende
voorwaarden:
• De student ontvangt een studentenreisproduct via
DUO;
• De student volgt geen onderwijs op Vlieland;
• In elk geval één ouder van de student staat
ingeschreven op Vlieland;
• De student kan niet gratis gebruik maken van de
veerboot.
Aanvragen
De vergoeding kunt u in de periode van 1 september tot
1 november (van het kalenderjaar waarop de aanvraag
betrekking heeft) aanvragen via het aanvraagformulier
op www.vlieland.nl Dit formulier kunt u invullen met
behulp van de DigiD van de student.
Informatie
Voor alle waddeneilanden wordt de regeling uitgevoerd
door de gemeente Ameland. Voor meer informatie kunt
u contact opnemen via telefoonnummer (0519) 555 555
of info@ameland.nl
Toelichting:
U hoeft het bericht van DUO inzake het recht op
reisproduct niet meer mee te sturen.
In 2020 controleren we via een koppeling met DUO of
er recht bestaat op het studentenreisproduct en wat de
periode van dit recht is.

vertrokken naar onbekende
bestemming (BRP)
Uit onderzoek van de afdeling Uitvoering &
Ondersteuning is gebleken dat Peter Kelley niet meer
woont op het adres waar hij volgens de BRP (Basis
Registratie Personen) staat ingeschreven. Namens het
college van burgemeester en wethouders van Vlieland
maakt de teamleider van de afdeling Uitvoering &
Ondersteuning bekend dat op 29 augustus 2020
besloten is de bijhouding van de persoonslijst op te
schorten. Dit betekent dat betreffende persoon per 1
augustus 2020 niet meer op dat adres staat
ingeschreven maar geregistreerd staat als vertrokken
naar adres onbekend.

collectevergunning
Het Prinses Beatrix Spierfonds heeft een
collectevergunning gekregen voor maandag 7 tot en
met zaterdag 12 september 2020.

proefsluiting coupure
Op 9 september 2020 gaat Rijkswaterstaat weer een
proefsluiting doen met de coupure in de Dorpsstraat.
De proefsluiting wordt uitgevoerd rond 12:30 uur en zal
ongeveer een halfuur in beslag nemen.

subsidieregeling verenigingen
Het Friese verenigingsleven gaat in coronatijd zo veel
mogelijk door: voor te treffen maatregelen om aan de
coronarichtlijnen te voldoen stelt provincie Fryslân een

subsidie beschikbaar. Er is voor heel Fryslân
€ 375.000,- beschikbaar om activiteiten binnen de 1,5
meter-samenleving te ondersteunen. De regeling opent
op 7 september.
De regeling is bedoeld voor buurt- en dorpshuizen,
aanbieders van sport en amateurkunst en
maatschappelijke organisaties die kwetsbare groepen
ondersteunen. Om aan de coronarichtlijnen te voldoen,
moeten kosten worden gemaakt. Voor bijvoorbeeld de
aanschaf van desinfecterende middelen,
kuchschermen en extra kosten voor huur, schoonmaak
en personele inzet is daarom een subsidie tot € 1.500,beschikbaar. Kijk voor meer informatie over deze
regeling op www.fryslan.frl/subsidieVenS.

algehele ontheffing op het verbod van
het plukken van cranberry’s
Namens het college van B&W is op 26 augustus 2020
besloten Algehele ontheffing te verlenen als bedoeld in
artikel 4:20 derde lid van de APV Vlieland 2011 van het
verbod tot het plukken of bij zich hebben van
cranberry’s zoals gesteld in artikel 4 van het
aanwijzingsbesluit APV Vlieland 2011 onder de
voorwaarde dat:
• de ontheffing geldt voor de periode van 15 september
2020 tot en met 30 november 2020;
•
het plukken is alleen toegestaan tussen 9.00 uur
en 18.00 uur.
Voorschriften Staatsbosbeheer
Aan het plukken van cranberry’s worden door de
grondeigenaar, Staatsbosbeheer, voorschriften
verbonden. Op grond van deze voorschriften geldt dat:
• inwoners van Vlieland een op naam gestelde
vergunning kunnen aanvragen bij Staatsbosbeheer
voor het werken met een kambak, geldig van 15
september 2020 – 30 november 2020. Kosten: € 6,00
per persoon (inclusief btw) Graag contant en gepast
meenemen.
• met deze vergunning maximaal 100 kg geplukt mag
worden en bij bereiken van dit maximum de
vergunning ingeleverd moet worden
• niet met de kambak mag worden geplukt op de
volgende terreinen (met bordjes aangegeven):
∼ het cranberryveld langs de Postweg ten oosten
van Bomenland
∼ het heideveld ten zuidoosten van Stortemelk
∼ ten westen van het Pad van 6 (pad naar
strandovergang Posthuys)
∼ het veld langs het Ankerpad/Kantonnierspad ten
zuidwesten van de ruiterroute
• commerciële pluk is toegestaan onder de aanvullende
voorwaarde, dat een vergunning mede moet zijn
ondertekend door de eigenaar van het bedrijf die de
commerciële pluk regelt.
Uiteraard blijven de normale regels voor verkeer en
toegankelijkheid van terreinen van kracht.
Vergunningen om cranberry’s te plukken (commercieel
en niet-commercieel) worden uitsluitend uitgegeven op
8, 9 en 10 september tussen 08.00 uur en 10.00 uur in
het kantoor van Staatsbosbeheer (dus NIET ’s middags
zoals eerder vermeld).

bericht van de SMV
Maandag 7 september beginnen de muzieklessen van
de Stichting Muziekonderwijs Vlieland weer.
De lessen worden in de Jutter gegeven.

Informatie en inschrijving:smv-vlieland.nl. Wij wensen
leerlingen en docenten een muzikaal jaar toe.

vacature allround sport- en
zwembadmedewerker
Wij zoeken per direct een enthousiaste collega die
graag in sportcentrum Flidunen op Vlieland wil komen
werken. Het betreft een allround sport- en
zwembadmedewerker die ons team komt versterken
voor gemiddeld 28 uur per week.
Functieomschrijving:
Als allround sport- en zwembadmedewerker ben je
verantwoordelijk voor de veiligheid van de bezoekers
en treedt je op als gastheer/-vrouw. Je gaat heel
diverse sportlessen voorbereiden en geven.
Ook de balie/horecadiensten waarin je de klanten
informatie en aanwijzingen geeft horen bij de functie.
Een aantal voorbeelden zijn:
• Voorbereiden en geven van sportlessen.
• Informeren, ontvangen en rondleiden van klanten.
• Toezicht houden tijdens banenzwemmen en
recreatief zwemmen.
• Meedenken over en opzetten van
(sport)evenementen.
• Verkopen van abonnementen en producten.
• Bereiding en verkopen van snacks, diverse
broodjes, drankjes en ijs.
• Het verrichten van kassawerkzaamheden.
• Het verrichten van schoonmaakwerkzaamheden.
Functie- en opleidingseisen:
• Voorkeur een afgeronde CIOS-opleiding, of affiniteit
met sport en gezondheid.
• In het bezit van:
• Zwem-ABC-licentie of bereid tot het volgen van een
cursus tot zwemonderwijzer.
• Een diploma zwemmend redden, lifeguard, BHV,
EHBO, vergelijkbaar of bereid dit te halen.
• Een allrounder op sportgebied en lesgeefervaring.
• Enthousiast, gastvrij, harde werker, teamplayer en
sportief.
• Flexibel inzetbaar overdag, ’s avonds, in
weekenden en tijdens vakanties.
Wij betalen een salaris conform CAO Recreatie en (een
gedeelde) woonruimte is beschikbaar.
Ben je enthousiast en gedreven om sportlessen- en
activiteiten aan te bieden voor diverse doelgroepen?
Spreekt deze functie je aan en voldoe je aan de functieeisen?
Dan zien wij jouw sollicitatie en CV graag tegemoet via
directie@sportcentrumflidunen.nl t.n.v. Linda Bebelaar,
bellen mag ook naar 06-34473290.

vacature Toeristisch Platform Vlieland
onafhankelijk voorzitter
Het Toeristisch Platform Vlieland (TPV) is een stichting
die voor Vlieland de uitvoerder is van het gemeentelijk
toeristisch beleid. Dit beleid is vastgelegd in een plan
dat is opgesteld in samenwerking met ondernemers en
andere Vlielandse organisaties. Deze organisaties
vormen en financieren samen ook het TPV
(OVV/VVV/SRV/Staatsbosbeheer/Rederij).
Doeksen/Gemeente/VVHN). De voornaamste
doelstelling van het toeristisch beleid is het sturen van
het toerisme op Vlieland middels eilandbrede
marketing, behoud van het hoogseizoen zonder de
leefbaarheid aan te tasten en verdere groei in de

seizoenen waar daar nog ruimte voor is.
Voor het Toeristisch Platform Vlieland zijn we op zoek
naar een onafhankelijk voorzitter.
Binnen het vrijwilligersbestuur van de Stichting is het
bestuurslid Voorzitter verantwoordelijk voor de leiding
van het bestuur en daarmee de Stichting.
De voorzitter leidt de vergaderingen (ondersteund door
de secretaris) en regelt onder meer de behandeling van
de onderwerpen, voorstellen en amendementen en de
andere besprekingen, die aan de orde zijn; hij wordt bij
ziekte of afwezigheid vervangen door een der andere
bestuursleden. De voorzitter kan de leiding van de
vergadering tijdelijk overdragen aan een der andere
bestuursleden. De voorzitter/bestuurder heeft affiniteit
met Vlieland en het toerisme. Hij heeft tevens gevoel
voor bestuurlijke zaken en is in staat bestuurlijke
besluiten om te zetten in adequate acties.
Functie-omschrijving
• Aansturen en coördineren van het dagelijks bestuur
van de Stichting
• Leiding geven aan en verantwoording afleggen over
de Stichting
• Bevorderen van de samenwerking tussen de
Stichting en de stakeholders
• Zit de bestuursvergaderingen voor
• Bewaken van de voortgang en kwaliteit van
bestuurlijke onderwerpen zoals die zijn vastgelegd
in het meerjarenbeleidsplan van de Stichting.
• Zorgt voor een goede in- en externe
vertegenwoordiging van het bestuur.
• Bijhouden en implementeren van nieuwe
ontwikkelingen.
• Zorgt voor een goede taakverdeling en onderlinge
vervanging
• Zorgt voor de navolging en de opvolging van de
Statuten, het Huishoudelijk reglement en de
besluiten van het bestuur en alle andere regels en
bepalingen
• Signaleert problemen en draagt oplossingen aan of
belegt deze bij het juiste bestuurslid
Functie-eisen
• Goede communicatieve vaardigheden
• Affiniteit met besturen en management
• Affiniteit met het beheer van gelden
• In staat zowel intern als extern de organisatie te
vertegenwoordigen en de vastgestelde
• beleidsvisie uit te dragen
• Flexibele instelling en stressbestendig
• Leiding kunnen geven
• Goede omgang met vrijwilligers
Overig
Het betreft een vrijwilligersfunctie. Naast maandelijkse
bestuursvergaderingen en het bijbehorende leeswerk is
de tijdsbesteding enkele uren per maand. Je reactie
kan je mailen naar onze interim voorzitter Harrie van
Barneveld, harrie@barneveld.name

bericht van De Jutter
Per 1 september heeft mevrouw Pelgrim De Jutter
verlaten. Zij gaat genieten van haar vrijheid samen met
haar man Gerard. Mevrouw Pelgrim was meer dan 40
jaar werkzaam in het onderwijs, vanaf 2008 op
Vlieland. Wij danken haar voor haar inzet.

Het gemeentehuis is elke werkdag geopend van 9.00 tot 12.00 uur en op dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur.
Postadres gemeente Vlieland: Postbus 10, 8899 ZN Vlieland telefoon: 0562 452700 Storingsnummer bij calamiteiten:
06-46351579 e-mail : info@vlieland.nl website: www.vlieland.nl
Vlielands Kwartier voor Welzijn, Wonen, Inkomen, Opvoeden, WMO en Participatie:
Annemarie Kort is dagelijks bereikbaar tussen 9 en 11 uur; telefoonnummer: 06-1524 9717
SoZaWe: www.sozawe-nw-fryslan.nl Servicenummer Woonbedrijf: 088-9952222
Klachtenlijn geluidsoverlast defensie 0800-022 60 33 Informatienummer RIVM inzake coronavirus: 0800 - 1351

