Besluitenlijst raadsvergadering maandag 7 september 2020
Aanvang 19:30 uur in de Jutter
voorzitter:
Mevrouw C. Schokker - Strampel

burgemeester

Aanwezig de leden:
De heer M. Figee
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
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

Afwezig met kennisgeving:
Mevrouw N. Hopman

NLV

1. Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering om 19:30 uur in de Jutter.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. a: Besluitenlijst raadsvergadering 29 juni 2020
De besluitenlijst wordt vastgesteld.
b: Overzicht moties/toezeggingen per 29 juni 2020
Burgemeester Schokker geeft een toelichting op toezegging 10.
Wethouder Visser geeft aan dat de toezegging 11 en 12 op korte termijn beantwoord zullen
worden.
De heer Pelgrim (GroenWit) stelt een vraag over toezegging 101.
Wethouder Visser beantwoordt de vraag.

3. a. Mededelingen / stand van zaken waddensamenwerking, overige
samenwerkingsverbanden, De Jutter en de Uiterton
Burgemeester Schokker deelt mee dat zij de Commissaris van de Koning heeft verzocht om
ontheffing uit het ambt van burgemeester, ze blijft aan tot het moment dat er een nieuwe
kroonbenoemde burgemeester benoemd kan worden.
De heer Tammes heeft een aantal vragen over De Jutter en Boswijk, dat is niet de bedoeling van
dit punt, deze kunnen schriftelijk ingediend worden.
b. Mededelingen Corona-crisis
Wethouder Visser doet verslag van de ontwikkelingen in de Corona-crisis.
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De heren Stuivenga en Tammes stellen aanvullende vragen, die door wethouder Visser worden
beantwoord.

4. Informatie van het college
De volgende raadsleden stellen vragen over diverse onderwerpen.
M. Figee (NLV) over

nr. 18 Besluitenlijst B&W 30 juni agendapunt 4 – mobiele mondzorg;
nr. 18 Besluitenlijst B&W 30 juni agendapunt 8 – vervoersplan TSM;
nr. 19 Besluitenlijst B&W 28 juli agendapunt 6 – verplaatsing recreatieappartement Dorpsstraat 73;
nr. 19 Besluitenlijst B&W 28 juli agendapunt 9 – beslissing op bezwaar;

G. Pelgrim (GroenWit)

nr. 18 Besluitenlijst B&W 30 juni agendapunt 4 – mobiele mondzorg;
nr. 18 Besluitenlijst B&W 30 juni agendapunt 3 – Noordwester;
nr. 8 Besluitenlijst B&W 9 juni agendapunt 6 – erfpacht gemeentewerf;

J. Stuivenga (ABV)

nr. 18 Besluitenlijst B&W 30 juni agendapunt 3 – Noordwester;

H.C. Veerdig (Lijst Fier)

nr. 18 Besluitenlijst B&W 30 juni agendapunt 4 – mobiele mondzorg;
nr 19 Besluitenlijst B&W 28 juli agendapunt 11 – leerlingenvervoer;
nr. 14 Lokaal Sportakkoord.

Burgemeester Schokker en de wethouders Visser en De Ruijter beantwoorden de vragen.
Burgemeester Schokker zegt toe de vraag van de heer Figee over het onderzoek naar de
ontwikkeling van de vervoersvraag, hoe, wie en wanneer gaat dit plaatsvinden, schriftelijk te
beantwoorden.
Wethouder Visser zegt toe dat de vraag van de heer Figee over ‘beslissing op bezwaar’
schriftelijk wordt beantwoord.

5. Ingekomen stukken
De heer Tammes (ABV) over brief 82 Waddenvereniging, deze zal hij betrekken bij agendapunt
13.
De raad besluit:
de ingekomen stukken conform het behandelvoorstel af te handelen.

6. Vragenuurtje
De heer H.C. Veerdig (Lijst Fier) over Duurzaamheidsindex.
Wethouder De Ruijter beantwoordt de vraag.
De heer J.D.Tammes (ABV) over Bezoekersaantallen.
Wethouder Visser beantwoordt de vraag.

7. Spreekrecht voor burgers
Er heeft zich geen inspreker gemeld voor het spreekrecht.
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Besluiten
8. Kadernota
Mevrouw De Lang (GroenWit), de heren Witting (NLV), Tammes (ABV) en Veerdig (Lijst Fier)
voeren het woord in eerste termijn.
Mevrouw De Lang dient namens GroenWit en Lijst Fier een motie in.
De heer Tammes dient namens ABV een amendement in.
De heer Veerdig dient namens Lijst Fier en GroenWit een amendement in.
Het college vraagt een schorsing aan.
Schorsing: 20:50 – 21.10 uur
Wethouders Visser en De Ruijter geven een reactie in eerste termijn en beantwoorden de vragen.
De heer Witting (NLV), mevrouw De Lang (GroenWit), de heer Veerdig (Lijst Fier) en de heer
Tammes (ABV) voeren het woord in tweede termijn.
Wethouders Visser en De Ruijter geven een reactie in tweede termijn.
Er volgt een debat.
Mevrouw De Lang vraagt een schorsing aan.
Schorsing: 21.44 – 21.46 uur
Mevrouw De Lang vraagt een toezegging om de evaluatie voor de Kerst naar de raad te sturen.
Wethouder Visser zegt toe dat er voor het einde van het jaar een evaluatie over de afsluiting van
de Dorpsstraat komt en een vervolgplan in het vroege voorjaar.(februari/maart).
Mevrouw De Lang trekt de motie 1 namens GroenWit en Lijst Fier in.
Stemming over amendement 1 (ABV): 2 stemmen (ABV) voor en 6 stemmen (Lijst Fier, NLV,
GroenWit) tegen. Het amendement is verworpen.
Stemming over amendement 2 (GroenWit – Lijst Fier): 7 stemmen voor (ABV, Lijst Fier,
GroenWit en Joosse en Figee, NLV) en 1 stem tegen (Witting, NLV). Het amendement is
aangenomen.
Stemming over het voorstel met inachtneming van het aangenomen amendement 2.
De raad besluit:
1. de Kadernota van de gemeente Vlieland 2021 vast te stellen met de volgende
wijzigingen:
• de hondenbelasting niet af te schaffen, maar in stand te houden.
Stemming: 6 stemmen voor (NLV, GroenWit, Lijst Fier) en 2 stemmen tegen (ABV).
Het voorstel is aangenomen.

Besluitenlijst Raadsvergadering 7 september 2020

3

9.
Conceptbegroting 2021 Dienst SoZaWe Noardwest Fryslân
De heer Veerdig (Lijst Fier) voert het woord in eerste termijn.
Wethouder De Ruijter geeft een reactie.
De raad besluit:
1. Kennis te nemen van de concept begroting 2021 Dienst Sociale Zaken en
Werkgelegenheid Noardwest Fryslân en daarover geen zienswijze in te dienen.
Stemming: unaniem (8) aangenomen.

10. Uittreden GR Fryslân West
De heer Veerdig (Lijst Fier) voert het woord in eerste termijn.
De raad besluit:
1. Een verzoek in te dienen bij de Gemeenschappelijke Regeling Fryslân West om per 1
januari 2021 uit te treden uit de GR Fryslân West
Stemming: unaniem (8) aangenomen.

11. Zienswijze incident risicoprofiel VRF
De raad besluit:
1. Geen zienswijze in te dienen op het Incidentrisicoprofiel Fryslân en het bijbehorende
gemeentebeeld Vlieland
Stemming: unaniem (8) aangenomen.

12. Archiefverordening 2020
De heer Tammes (ABV) voert het woord in eerste termijn.
Burgemeester Schokker geeft een reactie.
De raad besluit:
1. De Archiefverordening 2020 Gemeente Vlieland vast te stellen.
Stemming: unaniem (8) aangenomen.

13.
Agenda voor het Waddengebied 2050
De heren Veerdig (Lijst Fier), Tammes (ABV), Pelgrim (GroenWit) en Witting (NLV) voeren het
woord in eerste termijn.
De heer Tammes dient namens het ABV een amendement in.
Burgemeester Schokker geeft een reactie in eerste termijn.
De heren Witting (NLV) , Tammes (ABV), Pelgrim (GroenWit) en Figee (NLV) voeren het woord in
tweede termijn.
Burgemeester Schokker geeft een reactie in tweede termijn.
Stemming amendement 3 ABV: 4 stemmen voor (ABV, Lijst Fier en Pelgrim (GroenWit) en 4
stemmen tegen (NLV en De Lang, GroenWit). De stemmen staken.
De raad is niet compleet, dit voorstel wordt daarom opnieuw geagendeerd voor de volgende
vergadering.
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14.
Aanleg parkeerterrein Vuurboetsduin
De heren Stuivenga (ABV), Figee (NLV), Veerdig (Lijst Fier) en mevrouw De Lang (GroenWit)
voeren het woord in eerste termijn.
De heer Veerdig (Lijst Fier) dient een amendement in.
Wethouder Visser geeft een reactie in eerste termijn.

De heren Veerdig (Lijst Fier), Witting (NLV) en Tammes (ABV) voeren het woord in tweede
termijn.
Wethouder Visser reageert in tweede termijn en zegt toe dat hij nog in overleg gaat met de
bewoners van het Vuurboetsplein over de groeninvulling tussen het nieuwe stukje weg en de
parkeerplaats.
Stemming amendement 4 Lijst Fier: 1 stem voor (lijst Fier) 7 stemmen tegen (NLV, ABV,
GroenWit). Het amendement is verworpen.
De raad besluit:
1. In te stemmen met de aanleg van een parkeerterrein op het Vuurboetsplein
2. In te stemmen met de ruimtelijke onderbouwing die als bijlage bij dit raadsvoorstel is
opgenomen
3. In te stemmen met de toepassing van de uitgebreide afwijkingsprocedure
4. Een verklaring van geen bedenkingen aan het college af te geven voor het afhandelen van
de afwijkingsprocedure voor de te verlenen omgevingsvergunning
Stemming: 7 stemmen voor (NLV, GroenWit, ABV) en 1 stem tegen (Lijst Fier) Het voorstel is
aangenomen.

15.

Vaststelling bestemmingsplan Vlieland – Achteromweg 3 en 5

De raad besluit:
1.
De zienswijze ingediend door de provincie Fryslân ontvankelijk en ongegrond te verklaren;
2.
Het ontwerpbestemmingsplan Vlieland – Achteromweg 3 en 5, bekend onder en
geometrisch vastgelegd als NL.IMRO.0096.20181362-ON01, ongewijzigd vast te stellen.
Stemming: unaniem (8) aangenomen.

Initiatiefvoorstel Lijst Fier - Voorontwerp bestemmingsplan ‘Vlieland Dorpsstraat 5,
89 en 139’
De heer Veerdig (Lijst Fier) geeft een toelichting op het initiatiefvoorstel.
16.

De heren Pelgrim (GroenWit), Tammes (ABV) en Witting (NLV) voeren het woord in eerste
termijn.
Mevrouw De Lang (GroenWit) en de heren Veerdig (Lijst Fier), Joosse (NLV) en Tammes (ABV)
geven een reactie.
Wethouder Visser geeft een reactie.
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De raad besluit:
1. In te stemmen met het voorontwerpbestemmingsplan ‘Vlieland Dorpsstraat 5, 89 en 139’
waarin de volgende wijzingen zullen worden verwerkt:
• Bij het verzoek tot functieaanduiding ‘verblijfsrecreatie’ op pand Dorpsstraat 5, wordt
beoogd om vier (i.p.v. drie) permanente woonappartementen en twee (i.p.v. drie)
recreatieve appartementen te realiseren;
• De fietsen van de ‘extra’ gasten (max vijf) zullen achter het pand aan de zuidzijde
worden gestald.
• Het verwerken van de argumenten uit het initiatiefvoorstel in de toelichting op het
bestemmingsplan.
2.

Het aan te passen voorontwerpbestemmingsplan ‘Vlieland Dorpsstraat 5, 89 en 139’ vrij
te geven voor inspraak en overleg.

Stemming: 6 stemmen voor (ABV, GroenWit, Lijst Fier, Figee, NLV) en 2 tegen (Joosse, Witting
NLV). Het voorstel is aangenomen.

17.
Sluiting
De voorzitter bedankt een ieder voor zijn/haar bijdrage in deze vergadering en sluit de
vergadering om 23.29 uur.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 5 oktober 2020
de griffier,

de voorzitter,

M.G. Brinksma-Brandenburg

C. Schokker-Strampel
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