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besluitenlijst raadsvergadering
maandag 5 oktober 2020
De gemeenteraad van Vlieland, bijeengekomen in een
digitale openbare vergadering op 5 oktober 2020, heeft
de hierna volgende besluiten genomen:
1. Besluitenlijst raadsvergadering 7 september 2020
De besluitenlijst wordt vastgesteld.
2. Ingekomen stukken
De raad besluit: de ingekomen stukken conform
het behandelvoorstel af te handelen.
3. Agenda voor het Waddengebied 2050
De raad besluit Inclusief het aangenomen
amendement van GroenWit:
1. Kennis te nemen van de ontwerp-agenda voor
het Waddengebied 2050;
2. Als wens in te brengen om de “Operational
Guidelines for the Implementation of the World
Heritage convention” van Unesco onder
aandacht te brengen van de stakeholders en
organisatoren van de Toogdag Waddengebied
2020 op 18 november a.s. Opdat bij verdere
ontwikkelingen binnen het Waddengebied er
indachtig het in standhouden van het
werelderfgoed “ de Wadden” gehandeld kan
worden.
4. Wijziging APV
De raad besluit inclusief het aangenomen
amendement van Lijst Fier:
1. Huidige artikel 2:25 (evenementen) vervangen
door een nieuw artikel 2:25;
2. Aan artikel 5:12 een nieuw lid 3 toe te voegen;
Zoals op het besluitblad is uitgeschreven
inclusief de gewijzigde tekst van het
amendement.
5. Jaarverslag Interbestuurlijk toezicht Archief 2018 en
2019 en financiering werkzaamheden archief
De raad besluit:
1. Vast te stellen het integraal jaarverslag en
verslag interbestuurlijk toezicht over 2018 en
2019 van het archief van de gemeente Vlieland.
2. De begrotingswijziging 5 – 2020 vast te stellen:
een bedrag van € 19.000 t.l.v. de post eenmalig
onvoorzien.
3. Een bedrag op te nemen van € 41.000 in de nog
vast te stellen begroting van 2021 t.l.v. de post
facilitaire zaken en documentaire
informatievoorziening.
6. Verordening Auditcommissie
De raad besluit:
1. de verordening op de Auditcommissie gemeente
Vlieland 2020 vast te stellen;
2. de heren J.D. Tammes, G. Pelgrim en M. Figee
te benoemen als lid van de Auditcommissie voor
de duur van de resterende raadsperiode.
7. Subsidie proeftuin aardgasvrije wijken Duinwijck
De raad besluit:
1. In te stemmen met het toevoegen van extra
ontvangen subsidie (€400.000) van het Rijk voor

10 oktober 2020
proeftuin aardgasvrije wijken aan de
subsidieovereenkomst met Duinwijck Warmte
B.V.
8. Begrotingswijziging
De raad besluit:
De vierde wijziging van de programmabegroting
gemeente Vlieland 2020 conform bijlage 2 vast te
stellen.
Vlieland, 5 oktober 2020
De voorzitter, C. Schokker-Strampel
De griffier, M.G. Brinksma-Brandenburg

verleende reguliere
omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de
volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:
voor werk of werkzaamheden uitvoeren
• Voor voorbereidende werkzaamheden ten behoeve
van de infrastructuur voor nieuwe boshuisjes op het
perceel Kampweg 1 te Vlieland (verzonden 2
oktober 2020).
voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht
• Voor het plaatsen van een dakkapel op het perceel
Molenglop 1 te Vlieland (verzonden 6 oktober
2020).
voor bouwen
• Voor de verbouw van het pand Havenweg 18A te
Vlieland (verzonden 7 oktober 2020).
bezwaar
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen
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 maar ook
strijkijzers, acculaders, elektrisch gereedschap,
televisies, computers, fornuizen en dergelijke kunnen
gratis worden afgegeven op de Milieustraat. Ook mag u
deze apparaten 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 telefonisch doen of
via de website van de gemeente Vlieland.

coronabesmettingen op Vlieland
De eerste paar keer dat er een inwoner van Vlieland
positief getest werd, gaf de GGD dit aan de gemeente
door en de gemeente publiceerde hierover een bericht.
De GGD is echter gestopt met het doorgeven van
afzonderlijke gevallen. Op de website van de RIVM
staat een kaart waarop per gemeente het aantal
positief geteste inwoners wordt bijgehouden. U kunt
hier zien hoeveel personen positief getest zijn. De
actualiteit van die website loopt soms wel iets achter.
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/actueel

bron- en contactonderzoek
Als iemand positief getest word op COVID-19 dan start
de GGD in overleg met de betrokkene een bron- en
contactonderzoek. Ben je in contact geweest met
iemand die besmet is dan neemt de GGD contact met
je op. Werkt de besmette persoon in de horeca dan
worden hiervoor de contactgegevens gebruikt die de
gasten bij hun bezoek hebben ingevuld. Als je in een
restaurant hebt gegeten waarvan nadien blijkt dat er
iemand positief getest is en je wordt niet gebeld, dan
betekent dat waarschijnlijk dat die persoon die dag of
avond niet gewerkt heeft.
Meer informatie over het bron- en contactonderzoek
vindt u op de website van de GGD:
https://www.ggdfryslan.nl/coronavirus/bron-encontactonderzoek/

nieuwe buurtcoach
op Vlieland
Luna Stavenuiter is per 1
oktober begonnen als
buurtcoach op Vlieland. Het
jeugd- en sportbeleid is binnen
deze functie samengevoegd.
Sport Fryslân verzorgt de
coördinatie en uitvoering van
het project Buurtcoach in de
gemeente Vlieland vanaf 2019
tot in ieder geval 2022.
De verbinding tussen het sport- en jeugdbeleid van de
gemeente is uniek. De gemeente Vlieland wil hiermee
stimuleren dat meer kinderen en jongeren veilig en
gezond kunnen opgroeien in hun eigen omgeving met
steun van hun ouders en hun sociale omgeving.
De buurtcoach houdt zich voor het grootste deel bezig
met de jeugd op Vlieland. Het organiseren van nieuwe
sportieve, culturele en vrijetijdsactiviteiten binnen en
buiten De Vliering zijn daar een onderdeel van. De
focus ligt voornamelijk op het organiseren van
vrijetijdsactiviteiten voor kinderen en jongeren in de
leeftijd van 7 tot 16 jaar.
Daarnaast is het doel om het voor alle inwoners van
Vlieland mogelijk te maken om structureel voldoende
en verantwoord, maar vooral ook met plezier, te
bewegen.

straatkolken zijn geen afvoerputje!

denk alstublieft om de medewerkers
afvalinzameling in verband met corona
In een vorige nieuwsbrief vroegen we uw medewerking
om geen los stof uit stofzuigers of as en kattegrit los in
de kliko’s te deponeren. Dit wolkt bij het legen van de
kliko’s en is schadelijk voor de medewerkers van de
afvalinzameling.
Zij lopen echter tegen nog een probleem aan. Mensen
deponeren los mondkapjes en wegwerphandschoenen
in de kliko’s en in de afvalbakken in de openbare
ruimte. Om het gevaar van besmetting voor onze
medewerkers te beperken verzoeken wij u deze zaken
eerst in een afgesloten zakje te doen en dan pas in de
afvalbak. Dit geldt voor iedereen maar natuurlijk met
name en dringend voor inwoners van Vlieland die
positief getest zijn!
Hartelijk dank voor uw medewerking.

Regelmatig constateren wij dat er afvalwater wordt
geloosd in straatkolken. De straatkolken op Vlieland
zijn echter NIET aangesloten op het vuilwaterriool, en
zijn UITSLUITEND bestemd voor de afvoer van schoon
(regen)water. Water dat in deze putten terecht komt
wordt geïnfiltreerd naar de bodem of afgevoerd naar de
Waddenzee.
Lozing van afvalwater (vuil schoonmaakwater,
spoelwater, zeepsop van het autowassen) in deze
straatkolken is dus verboden omdat dit kan leiden tot
vervuiling van de bodem of de Waddenzee.
Wij verzoeken u dringend hiermee rekening te houden,
en dit ook met uw eventuele opdrachtnemers duidelijk
te communiceren.

procedure nieuwe burgemeester
Burgemeester Tineke Schokker heeft aangegeven dat
zij wil stoppen als burgemeester van Vlieland. Er moet
dus een nieuwe burgemeester gezocht worden. Maar
hoe gaat dat in zijn werk?
Burgemeesters worden bij Koninklijk besluit benoemd.
De Commissaris van de Koning, de gemeenteraad/
vertrouwenscommissie en de Minister van BZK spelen
allen een rol bij het tot stand komen van de benoeming.
Hieronder een korte uitleg over het proces hoe te
komen tot een “kroonbenoemde burgemeester”. De
gehele procedure kan zo’n acht maanden in beslag
nemen.

vertrouwenscommissie
De gemeenteraad stelt een
vertrouwenscommissie in die het gehele
proces namens de raad begeleidt. De
vertrouwenscommissie bestaat uit vier
leden, vanuit elke fractie één raadslid.
De vertrouwenscommissie wordt
ondersteund door een secretaris (de
griffier) een plaatsvervangend secretaris
(de gemeentesecretaris) en een
adviseur (een wethouder). Daarnaast
laat de commissie zich ondersteunen
door een extern bureau, dat
gespecialiseerd is in onder andere
burgemeestersbenoemingen.

profielschets
Het proces begint met het maken van een
profielschets, wat voor burgemeester zoeken wij? Zo’n
profiel wordt zorgvuldig opgesteld en geeft aan welke
eigenschappen wij voor de burgemeester van Vlieland
belangrijk vinden. Hierbij zal de bevolking van Vlieland
actief betrokken worden.
In de profielschets wordt ook beschreven wat voor
gemeente Vlieland is en wat wij belangrijk vinden voor
het eiland. Zo krijgt de sollicitant alvast een inkijkje in
de gemeente. De gemeenteraad bespreekt het profiel
met de Commissaris van de Koning in een vergadering
van de gemeenteraad en stelt dan het profiel vast.

de twee beste kandidaten. De kandidaat die bovenaan
staat moet volgens de gemeenteraad de nieuwe
burgemeester worden.
Na de besloten raadsvergadering volgt een openbare
raadsvergadering waar alleen de eerste kandidaat
bekend wordt gemaakt.
De aanbeveling wordt gestuurd aan de Minister van
Binnenlandse Zaken en de Commissaris van de
Koning.

benoeming
De minister van BZK laat als eerste de aanbevolen
kandidaat screenen. Dat betekent dat er naslag wordt
gedaan naar de betreffende persoon door
de AIVD en dat er een fiscaal onderzoek
plaatsvindt. De minister van BZK spreekt
met de kandidaat en draagt de kandidaat
daarna voor benoeming voor aan de
Koning. De Koning benoemt de
burgemeester bij Koninklijk Besluit. De
benoeming wordt bekend gemaakt met
een persbericht. De Commissaris van de
Koning beëdigt de burgemeester in de
gemeente.

inspraak
Over de wijze waarop de gemeenteraad
van Vlieland de bevolking wil betrekken bij het opstellen
van een profielschets voor de nieuwe burgemeester,
volgt binnenkort verdere informatie.
Uitgebreidere informatie over de procedure vindt u via
de volgende QR-code:

openstelling vacature
Als de profielschets is vastgesteld stelt de minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de
vacature open op advies van de Commissaris van de
Koning. De sollicitant schrijft een brief. De brieven
worden gestuurd aan de Commissaris van de Koning.
De Commissaris van de Koning vraagt justitiële
antecedenten op van de sollicitanten en selecteert
kandidaten die in zijn ogen benoembaar zijn.

selectie sollicitanten
De Commissaris van de Koning overlegt met de
vertrouwenscommissie van de gemeente over zijn of
haar selectie en stelt daarna de uiteindelijke selectie
vast.
De vertrouwenscommissie voert sollicitatiegesprekken
met alle geselecteerde kandidaten en brengt daarna
advies uit aan de gemeenteraad. Daarbij noemt de
vertrouwenscommissie welke twee kandidaten voor
benoeming in aanmerking komen.
De gemeenteraad bespreekt in een besloten
vergadering het advies met de vertrouwenscommissie
en stelt de aanbeveling vast met daarop de namen van

https://www.politiekeambtsdragers.nl/ambt-inpraktijk/benoemingen/burgemeesters

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

