Besluitenlijst raadsvergadering maandag 29 juni 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.C. 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.
De heer Veerdig (Lijst Fier) heeft een initiatiefvoorstel rondgestuurd en verzoekt dit voorstel aan
de agenda van vanavond toe te voegen.
De heren Figee (NLV) en Tammes (ABV) geven een stemverklaring.
Stemming: 4 stemmen voor (ABV, Lijst Fier en Pelgrim (GroenWit)), 5 stemmen tegen (NLV en
De Lang (GroenWit)), het voorstel is verworpen.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. a: Besluitenlijst raadsvergadering 25 mei 2020
De besluitenlijst wordt vastgesteld.
2. b: Overzicht moties/toezeggingen per 25 mei 2020
Wethouder Visser geeft een toelichting op toezegging 101.
De heer Pelgrim (GroenWit) voert het woord over toezeggingen: 77, 115, 132, 144 en 7.
De heer Figee (NLV) voert het woord over 115 en 132.
De heer Veerdig (Lijst Fier) voert het woord over 115 en 132.
De heer Tammes (ABV) voert het woord over 115, 132 en 77.
Burgemeester Schokker geeft een reactie op toezegging 77 en 7 en zal de vraag van de heer
Pelgrim n.a.v. toezegging 115-132 over een vervolg van het scholenproject, meenemen naar het
college ter bespreking.
Wethouder Visser geeft antwoord op de vraag n.a.v. toezegging 144.
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3. a. Mededelingen / stand van zaken waddensamenwerking, overige
samenwerkingsverbanden, De Jutter en de Uiterton
Wethouder De Ruijter doet een mededeling over:
• de GR Fryslân West / Empatec met de toezegging dat er een informatieavond
georganiseerd kan worden indien de gemeenteraad daar behoefte aan heeft.
De heer Pelgrim geeft aan hier behoefte aan te hebben;
• kosten bij georganiseerde sportactiviteiten in het gebied van Staatsbosbeheer;
• intentieverklaring Flidunen en Stichting Recreatiebelangen Vlieland.
Burgemeester Schokker doet een mededeling over:
• ondertekening zeehondenakkoord;
• concept gebiedsagenda 2050 De Wadden;
• rapporten containercalamiteit.
b. Mededelingen Corona-crisis
Wethouder Visser geeft een toelichting op de ontwikkelingen n.a.v. de Corona-crisis.
De heren Figee, Stuivenga, Veerdig, Tammes en Joosse geven een reactie.

4. Informatie van het college
Er zijn geen vragen of opmerkingen over de informatie van het college.

5. Ingekomen stukken
De heer Veerdig (Lijst Fier) vraagt aandacht voor de ingekomen brief onder 12 en vraagt of het
college hier uitvoering aan wil geven.
Burgemeester Schokker zegt toe dit punt in het college te bespreken.
De raad besluit:
de ingekomen stukken conform het behandelvoorstel af te handelen.
Er wordt geen stemming gevraagd, daarmee is het voorstel aangenomen.

6. Vragenuurtje
De heer Tammes (ABV) over:
• Stand van zaken aanleg glasvezel;
• Testen rioolwater i.v.m. Covid 19;
• Personeelshuisvesting i.v.m. Covid 19;
• Bemiddeling Posthuys en Vliehors Expres.
De heer Pelgrim (GroenWit) over:
• Bankjes Oosterseveld.
De heer J.R. Witting (NLV) over:
• Werkzaamheden Zeester – plaatsing zonnecollectoren.
De vragen worden beantwoord door burgemeester Schokker en de wethouders De Ruijter en
Visser.

7. Spreekrecht voor burgers
Er heeft zich een inspreker gemeld voor agendapunt 8. De inspreker zal bij dat agendapunt het
woord krijgen.
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Bespreken
8. Vragen inzake aanvraag omgevingsvergunning Podium Vlieland
Inspreker de heer A. Kluyver, programmeur Podium Vlieland, geeft een toelichting op de
vergunningsaanvraag van Podium Vleiland.
Mevrouw Hopman en mevrouw De Lang stellen vragen die door de heer Kluyver worden
beantwoord.
Dit bespreekpunt is aangevraagd door de fractie NLV en GroenWit, de vragen zijn vooraf
ingediend.
De heer Joosse (NLV) vraagt of de inspreker nu deelneemt aan de beraadslagingen. De
voorzitter geeft aan dat dit mogelijk is als de raad dit wenselijk acht. De regelgeving omtrent
insprekers zal in het Presidium worden besproken.
Mevrouw Hopman (NLV), mevrouw De Lang (GroenWit), de heren Veerdig (Lijst Fier), Stuivenga
en Tammes (ABV) voeren het woord in 1ste termijn.
Wethouder Visser geeft een reactie en beantwoordt de vooraf ingediende vragen.
Mevrouw Hopman vraag een schorsing aan.
Schorsing: 21.00-21.20 uur
Mevrouw Hopman (NLV), mevrouw De Lang (GroenWit), de heren Tammes (ABV), Veerdig (Lijst
Fier), Pelgrim (GroenWit) en Joosse (NLV) voeren het woord in 2de termijn.
Wethouder Visser geeft een reactie en beantwoordt de vragen.
Er volgt een uitgebreide uitwisseling van standpunten.
De heer Witting (NLV) vraagt een schorsing aan.
Schorsing: 21.45 – 22.13 uur
Mevrouw Hopman dient namens de fracties NLV en GroenWit een motie van treurnis in.
Wethouder Visser vraagt een schorsing aan:
Schorsing: 22.16 – 22.22 uur
Wethouder Visser geeft een reactie namens het college.
De motie wordt in stemming gebracht.
Stemming: 6 stemmen voor (Witting, Hopman, Joosse (NLV), De Lang, Pelgrim (GroenWit),
Stuivenga (ABV)), 3 stemmen tegen (Figee (NLV), Tammes (ABV), Veerdig (Lijst Fier))
De motie is aangenomen.
Daarmee spreekt de raad zijn treurnis over het optreden van het college uit.
Besluiten
9. Jaarrekening 2019 Gemeente Vlieland
De heren Figee (NLV), Pelgrim (GroenWit), Tammes (ABV) en Veerdig (Lijst Fier) voeren het
woord in 1ste termijn.
Wethouder Visser vraagt een schorsing aan.
Schorsing: 22.35 – 22.45 uur
Wethouder Visser geeft een reactie en beantwoordt de vragen.
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De heer Pelgrim en mevrouw De Lang (GroenWit) voeren het woord in 2de termijn.
Wethouder Visser beantwoordt de vragen. Wethouder De Ruijter geeft een toelichting over de
financiële verantwoording van De Dienst.
De vraag van de heer Pelgrim over ‘huisvesting onderwijs’ wordt schriftelijk beantwoord.
Er wordt geen stemming gevraagd, daarmee is het voorstel aangenomen.
De raad besluit:
1. Jaarrekening 2019 vast te stellen en het resultaat van € 576.000 toe te voegen aan de
algemene reserve;
2. In te stemmen met het feit dat de budgetten op het programma onderwijs fors
overschreden zijn;
3. Kennis te nemen van het accountantsrapport 2019.
10. Huisvestingsverordening
De heren Witting (NLV), Veerdig (Lijst Fier), mevrouw De Lang (GroenWit) en de heer Tammes
(ABV) voeren het woord in 1ste termijn.
De heer Veerdig (Lijst Fier) dient een amendement in.
Wethouder Visser geeft een reactie.
De heer Veerdig (Lijst Fier) voert het woord in 2de termijn.
Wethouder Visser geeft een reactie.
Stemming over het amendement Lijst Fier:
Stelt de vergadering voor het ontwerpbesluit in bovengenoemd raadsvoorstel als volgt te wijzigen:
Toevoegen aan besluitpunt 2:
2. De huisvestingsverordening 2020-2024 vast te stellen met de volgende wijziging in bijlage 1
Toelichting op de huisvestingsverordening artikel 9 lid 5 aanvullen met:
5b : In geval er meer kandidaten zijn waarbij er bij 1 of meer geen sprake is van gewezen
woningbezit en er meerdere huizen worden aangeboden, de verkoper in eerste instantie niet voor
het laagste huursegment in aanmerking komt.
Stemming: 1 stem voor (Lijst Fier) en 8 stemmen tegen (NLV, GroenWit, ABV), het amendement
is verworpen.

Stemming over het raadsvoorstel: 8 stemmen voor (NLV, GroenWit, ABV) 1 stem tegen (Lijst
Fier), het voorstel is aangenomen.
De raad besluit:
1. De toelichting bij artikel 9 aan te passen n.a.v. de discussie in de raadsvergadering van
27-01-2020;
2. De Huisvestingsverordening 2020-2024 vast te stellen.

11. Wijziging statuten en bestuur St. OOV
De heren Pelgrim (GroenWit), Figee (NLV), Veerdig (Lijst Fier) en Tammes (ABV) voeren het
woord in 1ste termijn.
Wethouder De Ruijter geeft een reactie en beantwoordt de vragen.
De heer Pelgrim(GroenWit) voert het woord in 2 de termijn.
Er wordt geen stemming gevraagd, daarmee is het voorstel aangenomen.
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De raad besluit:
1. In te stemmen met de voorgestelde wijzigingen van de statuten van de Stichting OOV
conform artikel 20, lid 1, van de geldende statuten;
2. In te stemmen met de voorgestelde benoeming conform de geldende statuten artikel 7,
lid 2 van de bestuursleden van de Stichting OOV per 1 augustus 2020, te weten:
a. Olchert Brouwer
b. Marius Jellema
c. Ineke Weber
d. Aaldrik Haandrikman (tevens uitvoerend bestuurder)

12. Begroting 2020 – 2023 St. OOV
De heer Pelgrim (GroenWit) voert het woord in 1ste termijn.
Wethouder De Ruijter geeft een reactie.
De heren Pelgrim (GroenWit) en Veerdig (Lijst Fier) voeren het woord in 2de termijn.
Wethouder De Ruijter geeft een reactie.
Er wordt geen stemming gevraagd, daarmee is het voorstel aangenomen.
De raad besluit:
1. In te stemmen met de begroting 2020-2023 van de Stichting OOV conform de geldende
statuten artikel 19, lid 3

13. FUMO (concept) begroting 2021 Jaarrekening 2019
De heer Witting (NLV) en mevrouw De Lang voeren het woord in de 1 ste termijn.
Wethouder Visser geeft een reactie.
Er wordt geen stemming gevraagd, daarmee is het voorstel aangenomen.
De raad besluit:
1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2021 FUMO;
2. Geen zienswijze in te dienen over de ontwerpbegroting 2020 FUMO.

14. Rekenkamercommissie De Waddeneilanden – Rapport Onderzoek naar
samenwerkingsverbanden in het waddengebied
De heren Joosse (NLV) en Tammes (ABV) voeren het woord in 1 ste termijn.
De burgemeester geeft een reactie.
Mevrouw De Lang voert het woord in 2de termijn.
Stemming: 8 stemmen voor (NLV, GroenWit, Lijst Fier en Stuivenga (ABV)) en 1 stem tegen
(Tammes (ABV)), het voorstel is aangenomen.
De raad besluit:
1. Kennis te nemen van het Rapport ‘Onderzoek naar de samenwerkingsverbanden in het
waddengebied’;
2. De aanbevelingen over te nemen, het college te vragen om hier uitvoering aan te geven
en de raad voor 1 januari 2021 te informeren hoe e.e.a. is geïmplementeerd.
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15. 3e begrotingswijziging 2020
De heer Tammes (ABV), mevrouw De Lang (GroenWit) en de heer Witting (NLV) voeren het
woord in 1ste termijn.
Wethouder Visser geeft een reactie en zal de vraag van de heer Witting schriftelijk beantwoorden.
Stemverklaring: J.D. Tammes en J. Stuivenga (ABV)
Stemming: Unaniem aangenomen
De raad besluit:
De derde wijziging van de programmabegroting gemeente Vlieland 2020 conform bijlage 2 vast te
stellen.

16. Vaststelling Bestemmingsplan Oost-Vlieland – Kampweg 1
De heer Pelgrim en mevrouw Hopman voeren het woord in 1 ste termijn.
Wethouder Visser geeft een reactie.
De heer Pelgrim voert het woord in 2de termijn.
Er wordt geen stemming gevraagd, daarmee is het voorstel aangenomen.
De raad besluit:
1. Vast te stellen dat er geen zienswijzen zijn ingediend;
2. Het ontwerp bestemmingsplan ‘Oost-Vlieland – Kampweg 1’ ongewijzigd vast te stellen.

17. Sluiting
De voorzitter bedankt een ieder voor zijn/haar bijdrage in deze vergadering en sluit de
vergadering om 23.43 uur.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 7 september 2020
de griffier,

de voorzitter,

M.G. Brinksma-Brandenburg

C. Schokker-Strampel
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