Besluitenlijst raadsvergadering maandag 25 mei 2020
Digitaal via StarLeaf
Aanvang 19:30 uur
voorzitter:
Mevrouw C. Schokker - Strampel

burgemeester

Aanwezig de leden:
De heer M. Figee
Mevrouw N. Hopman
De heer J.R. Witting
De heer W.J.C. Joosse
Mevrouw H. de Lang – Rodenhuis
De heer G. Pelgrim
De heer J.D. Tammes
De heer J. Stuivenga
De heer H. Veerdig

NLV
NLV
NLV
NLV
GroenWit
GroenWit
ABV
ABV
Lijst Fier

Raadsgriffier:
Mevrouw M.G. Brinksma-Brandenburg
Op uitnodiging aanwezig:
Mevrouw E. de Ruijter
De heer P.D. Visser

wethouder
wethouder

1. Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering om 19:30 uur nadat de aanwezigheid van de raadsleden is
gecontroleerd.
Er zijn twee moties ingediend door Lijst Fier en één motie door GroenWit en NLV, voorstel om
deze moties te agenderen als agendapunt 14, de beëdiging van wethouder Visser wordt dan
agendapunt 15. De raad gaat hiermee akkoord.
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.

2. Benoeming wethouder
Voordat we overgaan tot benoeming van de wethouder nemen we afscheid van wethouder
R. Hoekstra, die wegens gezondheidsredenen zijn ontslag heeft aangeboden.
De voorzitter spreekt een woord van dank uit. Op een later tijdstip zal een passend afscheid
worden georganiseerd.
Dan gaan we over tot de benoeming van de wethouder. De NLV heeft de heer P.D. Visser
voorgedragen. De heer Visser is sinds december de vervangend wethouder. Het onderzoek naar
de geloofsbrieven heeft in december plaatsgevonden, er zijn geen wijzigingen in deze, en is
derhalve niet opnieuw nodig. Ook de integriteitstoets heeft reeds vorig jaar plaatsgevonden.
Er volgt een schriftelijke stemming.
Er wordt een stembureau ingesteld bestaande uit de griffier en de voorzitter.
De stembriefjes worden door de bode bij de raadsleden opgehaald.
Ondertussen vervolgen wij de vergadering.
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3. a: Besluitenlijst raadsvergadering 20 april 2020
De besluitenlijst wordt vastgesteld.
3. b: Overzicht moties/toezeggingen per 20 april 2020
Wethouder Visser geeft een toelichting op toezegging nr. 101, 144, en 1.
Wethouder De Ruijter geeft een toelichting op toezegging nr. 3.
Mevrouw De Lang (GroenWit) stelt een vraag over toezegging nr. 144.
De heer Pelgrim (GroenWit) stelt een vraag over toezegging nr. 77, 115 en 145.

4. a. Mededelingen / stand van zaken waddensamenwerking, overige
samenwerkingsverbanden, De Jutter en de Uiterton
Wethouder De Ruijter doet een mededeling over De Uiterton.
Burgemeester Schokker doet een mededeling over de Waddensamenwerking.
b. Mededelingen Corona-crisis
Burgemeester Schokker en de wethouders De Ruijter en Visser geven een uitgebreide toelichting
over de ontwikkelingen rond de corona-crisis.
De heren Figee, Joosse (NLV), Veerdig (Lijst Fier), Tammes (ABV) en mevrouw Hopman (NLV)
stellen vragen. De burgemeester en de wethouders geven daarop een reactie.

5. Informatie van het college
Er worden vragen gesteld over de volgende stukken:
De heer Pelgrim (GroenWit) over 5.1.4. agendapunt 6 – inhuur beleidsadviseur Financiën;
5.4. Raadsinformatiebrief corona;
5.9. Antwoordbrief aan leden van de raad;
De heer Stuivenga (ABV) over
5.1.2 agendapunt 6 – subsidie Duizendsterrenbioscoop;
5.1.4 agendapunt 6 – inhuur beleidsadviseur Financiën;
5.1.4 agendapunt 5 – n.a.v. openbare verlichting;
5.1.5 agendapunt 6 – project Korenmolen
De heer Tammes (ABV)
5.1.6 agendapunt 3 – glasvezel bedrijventerrein.
De vragen worden beantwoord door burgemeester Schokker en de wethouders De Ruijter en
Visser.
Wethouder Visser zal de wens van de heer Stuivenga om een straatlantaarn te plaatsen bij
Bremweg-Helmweg bij de trap naar de Blinkerd meenemen naar het beleidsplan openbare
verlichting.

6. Ingekomen stukken
De heer Pelgrim (GroenWit) vindt de brief onder 6.2 misplaatst.
De raad besluit:
de ingekomen stukken conform het behandelvoorstel af te handelen.
Er wordt geen stemming gevraagd, daarmee is het voorstel aangenomen.

7. Vragenuurtje
De heer H. Veerdig (Lijst Fier) over handhaving pandemie-regels.
Burgemeester Schokker beantwoordt de vragen.
De heer J.D. Tammes (ABV) over de financiën t.o.v. de corona-crisis.
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Deze vragen zijn al aan de orde gekomen bij punt 4b.

8. Spreekrecht voor burgers
De heer H. Vrielink spreekt over de ontwikkelingen m.b.t. de corona-crisis.
De heren Figee (NLV), Pelgrim (GroenWit) en Stuivenga (ABV) reageren op de inspreker.

Besluiten
9. Aanvullende subsidie Stichting Flidunen
Mevrouw De Lang (GroenWit) en de heren Veerdig (Lijst Fier), Tammes (ABV) en Witting (NLV)
voeren het woord over dit voorstel.
Wethouder Visser en Wethouder De Ruijter geven een reactie.
Stemverklaring J.D. Tammes (ABV): Standpunt ABV: Voorlopig geen structurele verhoging, maar
wel de onmiddellijk benodigde incidentele subsidie.
Er wordt geen stemming gevraagd, daarmee is het voorstel aangenomen.
De raad besluit:
1. Aan stichting Flidunen een extra subsidie voor 2020 ter beschikking te stellen van €70.000,en dit financieel te dekken vanuit reserve streekagenda en toerisme (EP000249-8710002);
2. In te stemmen met het voorstel om de subsidie aan stichting Flidunen structureel te verhogen
naar € 180.000,-;
3. Het college de opdracht te geven de subsidie van € 180.000,- op te nemen in de kadernota
2021 en de meerjarenbegroting.

10. Begroting 2021 De Waddeneilanden
Mevrouw De Lang (GroenWit) en de heren Tammes (ABV) en Veerdig (Lijst Fier) voeren het
woord over dit voorstel.
Burgemeester Schokker geeft een reactie en zegt toe de raad schriftelijk te informeren over de
stand van zaken van de pilot Veilig, Klimaatbestendig en Zelfvoorzienend op Terschelling (pagina
9 Jaarrekening 2019).
Stemming: 7 stemmen voor (NLV, GroenWit, Lijst Fier) en 2 stemmen tegen (ABV).
De raad besluit:
1. Kennis te nemen van de concept begroting 2021 van het samenwerkingsverband GR De
Waddeneilanden met daarin opgenomen de meerjarenraming 2022-2024 en ten aanzien
hiervan geen wensen of bedenkingen in te dienen;
2. kennis te nemen van het voornemen dat het programmaplan 2021 in het najaar van 2020
opnieuw voor besluitvorming wordt voorgelegd inclusief de mogelijke financiële gevolgen;
3. kennis te nemen van de jaarrekening 2019 van het algemeen bestuur van het
samenwerkingsverband GR De Waddeneilanden.

11. Jaarstukken 2019, begrotingswijziging 2020 en begroting 2021 Veiligheidsregio Fryslân
Mevrouw De Lang en de heren Tammes en Veerdig voeren het woord over dit voorstel.
Burgemeester Schokker geeft een reactie en zegt toe bij de VRF onder de aandacht te brengen
de wens om de post in de begroting (investeringskredieten) ‘overige diverse kavels’ van
€ 1.013.416 voortaan verder uit te splitsen.
Er wordt geen stemming gevraagd, daarmee is het voorstel aangenomen.
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De raad besluit:
1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2019, begroting 2021 en eerste begrotingswijziging 2020
van de veiligheidsregio Fryslân (VRF);
2. Geen zienswijzen in te dienen ten aanzien van de jaarstukken 2019, begroting 2021 en eerste
begrotingswijziging 2020 van de VRF.

12. Ontwerpbegroting 2021 Hûs & Hiem
Niemand wenst het woord te voeren bij dit agendapunt.
Er wordt geen stemming gevraagd, daarmee is het voorstel aangenomen.
De raad besluit:
1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2021 van Hûs en Hiem en hierover geen
zienswijzen in te dienen.
2. Kennis te nemen van het Jaarverslag 2019 van Hûs en Hiem.

13. Zienswijzeprocedure deelname FUMO aan WSGO
Niemand wenst het woord te voeren bij dit agendapunt.
Er wordt geen stemming gevraagd, daarmee is het voorstel aangenomen.
De raad besluit:
Geen wensen en bedenkingen te uiten over het lidmaatschap WSGO.

14. Moties vreemd aan de orde van de dag
a. Motie 1 Beleidsregels recreatieve bedden – Lijst Fier
De heer Veerdig (Lijst Fier) licht de motie toe.
Wethouder Visser geeft een reactie op de inhoud van de motie.
De heer Witting (NLV), mevrouw De Lang (GroenWit) en de heer Tammes reageren op de motie.
De heer Veerdig (Lijst Fier) voert het woord in tweede termijn.
Stemming: 8 stemmen tegen (NLV, GroenWit, ABV) en 1 stem voor (Lijst Fier).
Hiermee is de motie verworpen.
b. Motie 2 Handhaving APV – Lijst Fier
De heer Veerdig (Lijst Fier) licht de motie toe.
Burgemeester Schokker reageert op de inhoud van de motie.
De heer Witting (NLV), mevrouw De Lang (GroenWit) en de heer Tammes (ABV) geven een
reactie op de motie.
De heren Veerdig (Lijst Fier) en Witting (NLV) voeren het woord in tweede termijn.
Stemming: 5 stemmen tegen (Witting, Figee, Joosse (NLV), ABV) en 4 stemmen voor (Hopman
(NLV), GroenWit, Lijst Fier).
Hiermee is de motie verworpen.
c. Motie 3 Compensatie Coronakosten – GroenWit / NLV
Mevrouw De Lang licht de motie toe.
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Wethouder Visser geeft een reactie op de inhoud van de motie.
De heren Tammes (ABV) en Veerdig (Lijst Fier) geven een reactie op de motie.
Stemming: Unaniem voor.
De motie is aangenomen.
Daarmee verzoekt de raad het college:
• In gezamenlijkheid met de overige Waddeneilanden er bij het Ministerie van Binnenlandse
Zaken op aan te dringen dat er voor gemeenten een compensatie komt voor gemaakt kosten
en gederfde inkomsten als gevolg van het Coronavirus-Covid 19;
• Deze motie kenbaar te maken bij het VNG ter ondersteuning van de gesprekken die door hen
gevoerd worden.

Vervolg agendapunt 2:
Intussen zijn alle stemmen opgehaald en worden de stemmen geteld.
De voorzitter deelt mee dat er 9 stemmen voor het benoemen van de heer P.D. Visser als
wethouder van de gemeente Vlieland zijn, dat is unaniem.
De raad besluit daarmee:
De heer P.D. Visser per 26 mei 2020 te benoemen als wethouder van de gemeente Vlieland met
een tijdsbestedingsnorm van 90%.

15. Beëdiging P.D. Visser
De heer P.D. aanvaardt zijn benoeming en legt in handen van de voorzitter de belofte af.
De voorzitter feliciteert de heer Visser met zijn benoeming.

16. Sluiting
De voorzitter bedankt een ieder voor zijn/haar bijdrage in deze vergadering en sluit de
vergadering om 22.30 uur.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 29 juni 2020
de griffier,

de voorzitter,

M.G. Brinksma-Brandenburg

C. Schokker-Strampel
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