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agenda raadsvergadering
maandag 16 november 2020

resultaten online enquête
toekomstvisie Vlieland

aanvang 19:30 uur in Strandhotel Seeduyn
De Gemeentewet schrijft voor dat deze bijzondere
raadsvergadering, die wordt bijgewoond door de
Commissaris van de Koning in de Provincie Fryslân en
waarin de profielschets voor de nieuwe burgemeester
wordt vastgesteld, fysiek wordt gehouden.
In verband met de Corona-maatregelen is het echter
niet mogelijk voor publiek om de vergadering bij te
wonen. De vergadering is wel rechtstreeks te
beluisteren via de website van de gemeente.
1. Opening en vaststellen agenda
2. Vaststellen profielschets nieuwe burgemeester
a. Gesprek over de profielschets met de
Commissaris van de Koning van de provincie
Fryslân, de heer drs. A.A.M. Brok;
b. Vaststellen profielschets door de raad.
c. Aanbieden profielschets aan de commissaris
van de Koning, door de voorzitter van de
Vertrouwenscommissie mevrouw N. Hopman.
Schorsing
3. a: Besluitenlijst raadsvergadering 26 oktober 2020
b: Overzicht moties/toezeggingen per 26 oktober
2020
Informeren
4. a: Mededelingen / stand van zaken wadden
samenwerking, overige samenwerkingsverbanden,
De Jutter en Boswijk
b: Mededelingen corona-crisis
5. Informatie van het college
6. Ingekomen stukken
7. Vragenuurtje
8. Spreekrecht voor burgers
Besluiten
9. Vaststelling bestemmingsplan Oost-Vlieland
Dorpsstraat 58
10. Jaarstukken 2019 van de Stichting Openbaar
Onderwijs Vlieland.
11 Wijziging Gemeenschappelijke regeling Sociale
Dienst
12. Benoeming en verordening vertrouwenscommissie
13. Instellingsbesluit Werkgeverscommissie en
vaststelling Verordening werkgeverscommissie
gemeente Vlieland 2020
14. Instructie voor de griffier
15. 6de Begrotingswijziging 2020
16. Sluiting
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
griffiervlieland nl.
—
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Als u mocht kiezen, wat vindt u dan belangrijk voor
Vlieland?
Afgelopen voorjaar heeft de gemeente Vlieland online
een enquête uitgezet, met de bedoeling meningen en
standpunten over verschillende onderwerpen van
mensen te horen. Bijna 1200 mensen hebben in meer
of mindere mate vragen beantwoord in de digitale
enquête voor de Omgevingsvisie Vlieland. De
gemeente is erg blij met de grote deelname aan de
enquête. Die grote deelname heeft tot veel inzicht in de
meningen van bewoners en recreanten geleid. De
resultaten uit de enquête betrekt de gemeente bij het
opstellen van de Omgevingsvisie Vlieland. De komende
weken lichten we enkele onderwerpen uit. Op de
website van de gemeente zijn twee memo’s in te zien
waarin de uitkomsten van de enquête
zijn beschreven.
Link naar de resultaten enquête op de
website: https://bit.ly/2TUaW4v of scan
de QR-code hiernaast.
- -
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BOG maandagavond 9 november
Maandagavond 9 november vindt er weer (digitaal) een
Beheer Overleg Groep Natura 2000 plaats, een overleg
met de gemeente waarin “blauwe” en groene”
organisaties zoals Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat,
Wetterskip e.a. hun natuur- en waterbeheeractiviteiten
op elkaar afstemmen. Een ieder mag hieraan
deelnemen. Als u dat wilt kunt u een e-mail sturen aan
de heer Theun Miedema van de provincie:
t.miedema©fryslan.frl. Hij kan u dan toevoegen aan de
Teams-vergadering.

collecte
De Stichting Alzheimer Nederland heeft een
collectevergunning gekregen voor maandag 9 tot en
met zaterdag 14 november.

____
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Rijksoverheid

Tijdelijke verzwaring van de gedeeltelijke lockdown
Samen is het ons gelukt om de stijging van het aantal coronabesmettingen te doorbreken.
Om de daling te versnellen, gelden van 4 november 22.00 uur t/m i8 november tijdelijk krachtigere maatregelen:

Heb je klachten?
Blijf thuis.
Laat je testen.

Werk thuis, tenzij het
niet anders kan.

Houd s,5 meter afstand.

Vermijd drukke plekken.

Was vaak je handen.

Hoesten niesinje
elleboog.

Draag een mondkapje in
publieke binnenruimtes.

Box axok benauwd es/of heb
ie koers? Ooo moeten ee
huoenoÉes thuishiivon.

[
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Extra maatregelen t.o.v. van de gedeeltelijke Iockdown.
Per 19november gaan we terug naar de gedeeltebbe lockdown die op vq oktober is ingegaan.

Groepen
Binnen en buiten: max. 2
personen ofi huishouden.

Publiek toegankelijke locaties

Û

Vervoer

Thuis
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[
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Maak in Nederland alleen
noodzakelijke reizen.

Blijf zoveel mogelijk thuis.
Ontvang max. 2 personen per
dag(excl. kinderen t/m 12 JaarLJ

Reis niet naar het buitenland
en boek geen reis. Reizen binnen
het Kontnkrijb mag wel.

Volgde regels die gelden voor
quarantaineen isolatie.

Onder andere musea, bioscopen,
theaters, dierenparken,
bibliotheken, zwembaden,
seksclubs en pretparken dicht.

Mondkapje in os verplicht.

Winkelen en boodschappen
Sport
Winkels uiterlijk om 20.00 uur
dicht. Supermarkten, worenmarkten
en andere winkels die levens m;ddelen
verkopen zijn uitgezonderd.

Horeca en evenementen
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Eet- en drinkgelegenheden
dicht.
Afhaalrestaurants open.
Geen verkoop en bezorging van
alcohol na 20.00 uur
Evenementen verboden, met
uitzonderingvan onder andere
uitvaarten en demonstraties.
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Alcoholverbod na ao.00 uur.
Dit geldt voor verkoop, bezorgen en
nuttigen in de openbare ruimte.

.
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Sport met maximaal z personen,
op,, meter afstand. Kinderen t/rn
Jyjaar en topsporters uitgezonderd.
Geen wedstrijden. Topsporters
zijn wtgezonderd.
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Geen publiek bij sport.

Û

Sportkantines, douches en
kleedkamers dicht.

Onderwijs
In hetvo, mbo en ho draag je
een mondkapje buiten de les.

alleen i1-iiitIil krijgen we
corona onder controle

‘
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Groepslessen verboden.

Meer informatie en uitzonderingen:
rilksoverheid.nl/corortavirus
of bel o8oo-r3r

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: 06-46351 579 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

