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besluitenlijst raadsvergadering
maandag 6 september 2021
De gemeenteraad van Vlieland, bijeengekomen in een
openbare vergadering op 28 juni 2021 heeft de hierna
volgende besluiten genomen:
,

De raad besluit:
Het Jaarverslag 2020 en het Interbestuurlijk Toezicht
(IBT) Archief Gemeente Vlieland vast te stellen
6. Wijziging Huisvestingsverordening gemeente
Vlieland 2020
De raad besluit:
1 Artikel 6, eerste lid, van de Huisvestingsverordening
te wijzigen.
2. De Wijzigingsverordening Huisvestingsverordening
gemeente Vlieland 2020 vast te stellen.
3. Kennis te nemen dat de Wijzigingsverordening niet
vrij wordt gegeven voor inspraak.
7. Vaststelling Participatiebeleid Omgevingswet
De raad besluit:
1 In te stemmen met de inhoud van de Reactienota
zienswijze ontwerp participatiebeleid
Omgevingswet.
2. Het Participatiebeleid Omgevingswet vast te stellen
8. Ontwerp verklaring van geen bedenking kiosk
midgetgolfbaan
De raad besluit:
Een ontwerp verklaring van geen bedenking af te
geven voor het legaliseren van de kiosk met aanbouw
en de ondergeschikte horeca-activiteiten onder de
genoemde voorwaarden op de midgetgolfbaan
9. Ontwerp verklaring van geen bedenking nieuwbouw
recreatiewoning perceel B1119 (Nabij Duinkersoord
51-52)
De raad besluit:
tot het volgende ontwerp-besluit:
1 geen verklaring van geen bedenking af te geven
voor het toelaten van een nieuwe recreatiewoning
op het perceel B1119 op het
recreatiewoningenterrein Noordzeeduinen Vlieland;
2. de ontwerpverklaring als definitieve verklaring te
beschouwen in geval er geen zienswijzen worden
ingediend en de ontwerpverklaring ongewijzigd blijft
1 0. Meerjarenonderhoudsplan rioleringen
De raad besluit:
Het Meerjarenonderhoudspian rioleringen vast te
stellen.
1 1 Meeriarenonderhoudsplan Waterstaatswerken
De raad besluit:
Het Meerjarenonderhoudsplan waterstaatswerken vast
te stellen.
12. Motie vreemd aan de orde van de dag
Motie alle fracties bevolkingsonderzoek
borstkanker
De raad verzoekt het college:
1 Er bij de demissionair en toekomstige
staatssecretarissen door toezend ing van deze
motie, op aan te dringen dat hij zijn maatregel
intrekt en er alles aan doet om te realiseren dat de
tweejarentermijn zo consequent mogelijk wordt
toegepast;
2. Deze motie bij de gemeenteraden in Nederland en
de leden van de Tweede Kamer bekend te maken.
Vlieland, 6 september 2021
De voorzitter, M. Schrier
De griffier, M .G. Brinksma-Brandenburg
.

1 Besluitenlijst raadsvergadering d.d. 31 mei 2021
De besluitenlijst wordt vastgesteld.
2. Ingekomen stukken
De raad besluit:
De ingekomen stukken conform het behandelvoorstel
afte handelen.
3. Kadernota 2022 Gemeente Vlieland
De raad besluit:
1 De kadernota 2022 vast te stellen om richting te
geven aan het realiseren van een sluitend
meerjarenperspectief.
2. In de begroting 2022 de volgende nieuwe
structurele budgetten op te nemen:
. Mondzorg
€ 10.000
. Communicatiemiddelen
€ 3.000
3. Het volgende project in 2022 te starten, en
daarvoor een eenmalig budget te reserveren in de
begroting 2022:
. Programma Waddeneilanden
€ 30.000
4. Een eenmalig budget in de begroting 2022 te
reserveren:
. 2 aanhangers voor de buitendienst € 6.000
5. In de begroting 2022 uit te gaan van een stijging
van de loonkosten van 4,75 % en de verdere jaren
met 3% en om verder geen infiatiecorrectie toe te
passen.
6. De legestarieven 2022 niet te verhogen in
afwachting van een integrale actualisering van de
legesverordening;
7. 100% kostendekkende tarieven voor
doelbelastingen vast te stellen: afvalstoffenheffing,
reinigingsrechten en rioolbelasting, waarbij de
tarieven van de rioolbelasting met 5% worden
verhoogd;
8. De kapitaallasten zoals ze naar voren komen uit de
MJOP’s wegen, RWS, riolering, gebouwen
onderhoud en het investeringen overzicht
tractiemiddelen en terreinen over te nemen in de
begroting en meerjarenraming.
Motie GroenWit duurzame alternatieven aanschaf
tractiemiddelen
De raad verzoekt het college
1 Bij de aanschaf van nieuwe tractiemiddelen primair
te zoeken naar duurzame alternatieven die
vergelijkbare capaciteit hebben;
2. Het benodigde extra budget daarvoor op dat
moment aan de raad voor te leggen.
4. Jaarstukken 2020 Stichting Openbaar Onderwiis
Vlieland
De raad besluit:
Goedkeuring te verlenen aan de jaarstukken 2020 van
de Stichting Openbaar Onderwijs Vlieland
5. Jaarstukken en verslag IBT Archief 2020
.
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gemeentehuis en -werf gesloten
Vanwege een personeelsdag voor alle medewerkers van de
gemeente zijn op

woensdag 15 september
zowel de gemeentewerf als het gemeentehuis gesloten.

dinsdag inzameling wit- en bruingoed
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.

cranberry’s plukken
Namens het college van B&W is op 31 augustus 2021
besloten Algehele ontheffing te verlenen als bedoeld in
artikel 4:20 derde lid van de APV Vlieland 201 1 van het
verbod tot het plukken of bij zich hebben van cranberry’s
zoals gesteld in artikel 4 van het aanwijzingsbesluit APV
Vlieland 201 1 onder de voorwaarden dat:
.
de ontheffing geldt voor de periode van 1 5 september
2021 tot en met 30 november 2021;
.
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
2021 30 november 2021 Kosten: € 6,00 per persoon
(inclusief btw) Graag contant en gepast meenemen.
.
met deze vergunning maximaall00 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 dinsdag 7,
woensdag 8 en donderdag 9 september tussen 08.00 uur
en 10.00 uur in het kantoor van Staatsbosbeheer.
—

.

ingekomen aanvraag
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de
volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingekomen:
voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht
.
Voor het verplaatsen van en bestaand dakraam en het
plaatsen van een extra dakraam in de westgevel van het
pand Dorpsstraat 71 te Vlieland (ingekomen 2
september 2021).
Informatie: Bouw- en woningtoezicht, telefoon 0562452707, e-mail: bwt@vlieland.nl.

besluit tot verlenging van
afdoeningstermijn met zes weken
voor weg aanleggen of veranderen, handelingen met
gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten en
handelingen met gevolgen voor beschermde
natuurgebieden
.
Voor het verleggen van de fietspaden gelegen in de
Noordzeeduinen nabij Pad van Zes en Pad van Twintig
teVlieland (ingekomen 13juli 2021).
voor bouwen
.
Voor het splitsen van het pand Havenweg 69 te Vlieland
in twee gelijke delen en het plaatsen van een nieuwe
overheaddeur in genoemd pand (ingekomen 16 juli
2021).
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.

stremming De Blinkerd 13

—

17 september

Van maandag 1 3 tot en met vrijdag 1 7 september zijn er
werkzaamheden aan het warmtenet van Duinwijck. Deze
werkzaamheden zullen plaatsvinden ter hoogte van De
Blinkerd 15. De bochttussen De Blinkerd 10 en 15 zal in
die periode afgesloten zijn. Er is geen hinder voor fietsers
en wandelaars.
Wat wordt er precies gedaan?
Het oude ketelhuisje aan de Willem de Vlaminghweg wordt
losgekoppeld van het warmtenet. De twee afsluiters naar
het oude ketelhuis gaan er tussenuit en het leidingwerk ter
plaatse wordt aangepast. Dit om lekkages op termijn te
voorkomen. Uitvoering van de werkzaamheden gebeurt
door firma A. HAK en door firma K. Pronk. Mochten er naar
aanleiding van dit bericht vragen zijn, dan kunt u contact
opnemen met Wim Alta, Vattenfall NV, telefoon: 061 5856837, e-mail: wim.aItacvattenfaII.com.

collecte
Het Prinses Beatrix Spierfonds heeft een
collectevergunning voor maandag 13 tot en met zaterdag
18 september.

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 1 1 uur; telefoonnummer: 06-1 524 9717
SoZaWe: www.sozawe-nw-fryslan. ni Servicenummer Woonbedrijf: 088-9952222
Klachtenlijn geluidsoverlast defensie 0800-022 60 33 Informatienummer RIVM inzake coronavirus: 0800 1351
-

