Besluitenlijst raadsvergadering maandag 5 oktober 2020
Aanvang 19:30 uur digitaal via StarLeaf
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
Nadat de presentie gecontroleerd is opent de voorzitter de vergadering om 19:30 uur en doet
mededeling van haar verblijf aan de wal.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. a: Besluitenlijst 7 september 2020
De besluitenlijst wordt vastgesteld.
b: Overzicht moties/toezeggingen per 7 september 2020
Wethouder Visser doet een mededeling over de toezeggingen 101 en 139.
Burgemeester Schokker geeft een toelichting op de nummers 145, 6, 8 en 12.
De heer Witting (NLV) vraagt of de afdoening niet op datum moet worden gezet i.p.v. op maand.
De burgmeester geeft aan dat er in de betreffende maand antwoord verwacht mag worden.

3. a. Mededelingen / stand van zaken waddensamenwerking, overige
samenwerkingsverbanden, De Jutter en de Uiterton
Wethouder De Ruijter doet een mededeling over de volgende onderwerpen:
• Boswijk – Zorgvilla;
• Informatiebijeenkomst wijziging Sociale Dienst;
• Week van de eenzaamheid.
De heer Figee (NLV) geeft een reactie.
b. Mededelingen Corona-crisis
Burgemeester Schokker doet een mededeling over de communicatie rond de positieve testen.
De heer Stuivenga (ABV) stelt een vraag die door de burgemeester wordt beantwoord.
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4. Informatie van het college
De heer Stuivenga (ABV) stelt een vraag over nr. 28 Besluitenlijst B&W 15 september,
agendapunt 5 Tactische bosspelen.
Wethouder De Ruijter beantwoordt de vraag.

5. Ingekomen stukken
Er zijn geen vragen of opmerkingen over de ingekomen stukken.
De raad besluit:
de ingekomen stukken conform het behandelvoorstel af te handelen.

6. Vragenuurtje
• De heer Veerdig (Lijst Fier) over
•
•

1. het dragen van mondkapjes in de supermarkt;
2. Investeringsproject.
De heer Witting (NLV) over controle permanente bewoning.
De heer Joosse (NLV) over Omgevingswet / Bestemmingsplannen.

Burgemeester Schokker en wethouder Visser beantwoorden de vragen.
Burgemeester Schokker zegt toe dat de vraag over de richtlijnen voor mondkapjes, na
behandeling in het interne Corona-team, aan de raad wordt teruggekoppeld.
Wethouder Visser zegt toe deze vraag in het college te bespreken en de stand van zaken terug te
koppelen aan de raad.

7. Spreekrecht voor burgers
Er heeft zich geen inspreker gemeld voor het spreekrecht.

8. Presentatie Noordwester
De heer Visser, als voorzitter van de Noordwester, geeft een inleiding.
De heer D. Hünneman van Triomf Production | Design BV, geeft een presentatie over de
toekomstplannen van de Noordwester.
De raad wordt daarna in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen, die door de heer Visser
worden beantwoord.

Besluiten

9. Agenda voor het Waddengebied 2050
Dit voorstel is behandeld tijdens de raadsvergadering van 7 september j.l. Bij het in stemming
brengen van het amendement van ABV staakten de stemmen (4 voor-4 tegen). Omdat de raad
niet voltallig was op 7 september wordt het voorstel nu opnieuw in stemming gebracht.
Mevrouw De Lang (GroenWit) dient een amendement in.
De heren Tammes (ABV), Witting (NLV), Veerdig (Lijst Fier), Joosse (NLV) en mevrouw De Lang
reageren in eerste termijn.
De burgemeester geeft een reactie namens het college.

Stemming over Amendement 1 ABV:
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Stelt de vergadering voor het ontwerpbesluit in bovengenoemd raadsvoorstel als volgt te
wijzigen:
De raad besluit:
1.
Kennis te nemen van de ontwerp-agenda voor het Waddengebied 2050
2.
De volgende wensen en bedenkingen in te brengen tegen de Ontwerp-Agenda voor het
Waddengebied 2050:
• Op te nemen in de Agenda voor het Waddengebied: het Pakket van Eisen van
UNESCO aan organisaties welke de status van Wereld erfgoed mogen
vertegenwoordigen en de doelstellingen moeten borgen, te weten: “Operational
Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention”, document
identificatie nummer: WHC.17/01 12 July 2017.
• Aandacht voor het bestaan van genoemde Operational Guide en deze onder de
aandacht te brengen van de stakeholders en organisatoren van de Toogdag
Waddengebied 2020 op 18 november a.s.
• De stakeholders van de agenda voor het Waddengebied er van op de hoogte te
brengen dat het voeren van een management systeem voor de grensoverschrijdende
organisatie van het werelderfgoed Waddenzee een noodzakelijk element is om de
werelderfgoed status te borgen en uiteindelijk verlies van deze wereld erfgoed status
te voorkomen.
Stemming: 3 stemmen (ABV, Lijst Fier) voor en 6 stemmen (GroenWit, NLV) tegen.
Het amendement is verworpen.
Stemming over Amendement 2 van GroenWit:
Stelt de vergadering voor het ontwerpbesluit in bovengenoemd raadsvoorstel als volgt te
wijzigen:
De raad besluit:
1.
Kennis te nemen van de ontwerp-agenda voor het Waddengebied 2050;
2.
Als wens in te brengen om de “Operational Guidelines for the Implementation of the
World Heritage convention” van Unesco onder aandacht te brengen van de stakeholders
en organisatoren van de Toogdag Waddengebied 2020 op 18 november a.s. Opdat bij
verdere ontwikkelingen binnen het Waddengebied er indachtig het in standhouden van
het werelderfgoed “ de Wadden” gehandeld kan worden.
Stemming: Unaniem (9) voor, het amendement is aangenomen.
Stemming over het voorstel inclusief het aangenomen amendement:
De raad besluit:
1.
Kennis te nemen van de ontwerp-agenda voor het Waddengebied 2050;
2.
Als wens in te brengen om de “Operational Guidelines for the Implementation of the
World Heritage convention” van Unesco onder aandacht te brengen van de stakeholders
en organisatoren van de Toogdag Waddengebied 2020 op 18 november a.s. Opdat bij
verdere ontwikkelingen binnen het Waddengebied er indachtig het in standhouden van
het werelderfgoed “ de Wadden” gehandeld kan worden.
Stemming: Unaniem (9) voor, het voorstel is aangenomen.

10. Wijziging APV
De heer H. Veerdig (Lijst Fier) dient een amendement in.
De heer Joosse (NLV) en mevrouw De Lang (GroenWit) reageren in eerste termijn.
Burgemeester Schokker reageert namens het college.
Mevrouw De Lang (GroenWit), de heren Joosse (NLV), Stuivenga (ABV), Veerdig (Lijst Fier),
mevrouw Hopman (NLV) en wethouder De Ruijter geven een reactie.
De heer Pelgrim (GroenWit) vraagt een schorsing aan.
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Schorsing: 21:15-21.30 uur
De heer Pelgrim (GroenWit) draagt het woord over aan de heer Veerdig.
De heer Veerdig (Lijst Fier) geeft een wijziging aan op het ingediende amendement.
Burgemeester Schokker geeft een reactie namens het college.
Stemming over Amendement 3 van Lijst Fier:
Stelt de vergadering voor de tekst in het voorgestelde artikel 2:25C lid 1, sub b als volgt
aan te vullen:
‘dient in bezit te zijn van een geldige VOG’.
Stemming: Unaniem (9) voor, het amendement is aangenomen.
Stemming over het voorstel inclusief amendement:
De raad besluit:
1.
Huidige artikel 2:25 (evenementen) vervangen door een nieuw artikel 2:25;
2.
Aan artikel 5:12 een nieuw lid 3 toe te voegen;
Zoals op het besluitblad is uitgeschreven inclusief de gewijzigde tekst van het amendement.

11. Jaarverslag Interbestuurlijk toezicht Archief 2018 en 2019 en financiering
werkzaamheden archief
De heren Pelgrim (GroenWit), Veerdig (Lijst Fier), Witting (NLV) en Tammes (ABV) voeren het
woord in eerste termijn.
De burgemeester geeft een reactie namens het college.
Naar aanleiding van de vraag van de heer Pelgrim (GroenWit) zegt de burgemeester toe de raad
te informeren wanneer de raad het verslag over 2020 kan verwachten.
Er wordt geen stemming gevraagd, daarmee is het voorstel aangenomen.
De raad besluit:
1.
Vast te stellen het integraal jaarverslag en verslag interbestuurlijk toezicht over 2018 en
2019 van het archief van de gemeente Vlieland.
2.

De begrotingswijziging 5 – 2020 vast te stellen: een bedrag van € 19.000 t.l.v. de post
eenmalig onvoorzien.

3.

Een bedrag op te nemen van € 41.000 in de nog vast te stellen begroting van 2021 t.l.v.
de post facilitaire zaken en documentaire informatievoorziening.

12. Verordening Auditcommissie
De heer Veerdig (Lijst Fier) voert het woord in eerste termijn.
Er wordt geen stemming gevraagd, daarmee is het voorstel aangenomen.
De raad besluit:
1.
de verordening op de Auditcommissie gemeente Vlieland 2020 vast te stellen;
2.
de heren J.D. Tammes, G. Pelgrim en M. Figee te benoemen als lid van de
Auditcommissie voor de duur van de resterende raadsperiode.

13. Subsidie proeftuin aardgasvrije wijken Duinwijck
De heren Veerdig (Lijst Fier) en Witting (NLV) voeren het woord in eerste termijn.
Wethouder geeft een reactie namens het college.
Er wordt geen stemming gevraagd, daarmee is het voorstel aangenomen.
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De raad besluit:
1.
In te stemmen met het toevoegen van extra ontvangen subsidie (€400.000) van het Rijk
voor proeftuin aardgasvrije wijken aan de subsidieovereenkomst met Duinwijck Warmte
B.V.

14. Begrotingswijziging
De heer Figee stelt een aantal vragen over bijlage 1.
De wethouders Visser en De Ruijter beantwoorden de vragen.
Er wordt geen stemming gevraagd, daarmee is het voorstel aangenomen.
De raad besluit:
De vierde wijziging van de programmabegroting gemeente Vlieland 2020 conform bijlage 2 vast
te stellen.

15. Initiatiefvoorstel Lijst Fier – Participatie- en inspraakverordening
De heer Veerdig van Lijst Fier heeft een initiatiefvoorstel ingediend en geeft een toelichting.
De heer Joosse (NLV), mevrouw De Lang (GroenWit) en de heer Tammes (ABV) voeren het
woord in eerste termijn.
De heer Veerdig geeft een reactie.
De heren Joosse, Witting (NLV) en Veerdig (Lijst Fier) voeren het woord in tweede termijn.
Stemming: 1 stem (Lijst Fier) voor en 8 stemmen (NLV, GroenWit en ABV) tegen.
Het voorstel is verworpen.

16.
Sluiting
De voorzitter bedankt een ieder voor zijn/haar bijdrage in deze vergadering en sluit de
vergadering om 22.35 uur.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 26 oktober 2020
de griffier,

de voorzitter,

M.G. Brinksma-Brandenburg

C. Schokker-Strampel
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