Besluitenlijst raadsvergadering maandag 26 oktober 2020
Aanvang 19:30 uur digitaal via StarLeaf
voorzitter:
Mevrouw C. Schokker - Strampel

burgemeester

Aanwezig de leden:
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
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:
De heer M. Figee

NLV

1. Opening en vaststellen agenda
Nadat de presentie gecontroleerd is opent de voorzitter de vergadering om 19:30 uur.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. a: Besluitenlijst 5 oktober 2020
De besluitenlijst wordt vastgesteld.
b: Overzicht moties/toezeggingen per 5 oktober 2020
Burgemeester Schokker geeft een toelichting op toezegging nr. 13.
De heer Pelgrim (Groen Wit) heeft vragen over toezeggingen 101, 139, 141 en 145.
Wethouder Visser geeft aan dat zijn reactie op 101 en 139 bij de reactie van het college op de
Algemene Beschouwingen aan bod komen.
Burgemeester Schokker reageert op toezeggingen nr. 141 en 145.

3. a. Mededelingen / stand van zaken waddensamenwerking, overige
samenwerkingsverbanden, De Jutter en de Uiterton
Wethouder De Ruijter doet een mededeling over de volgende onderwerpen:
• Leerlingen vervoer Vlieland-Terschelling;
• Boswijk
• Tandarts
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De heren Witting (NLV), Pelgrim (GroenWit) en mevrouw H. de Lang (GroenWit) reageren op de
mededelingen.
Wethouder De Ruijter zegt toe de mogelijkheid om gebruik te maken van de veerdienst VleilandTerschelling in UHK te publiceren.
b. Mededelingen Corona-crisis
Wethouder Visser geeft een toelichting op de stand van zaken rond de Corona-crisis.
Mevrouw Hopman (NLV) geeft een reactie.
4. Vragenuurtje
Er zijn geen vragen ingediend voor het vragenuurtje.
5. Spreekrecht voor burgers
Er heeft zich geen inspreker gemeld voor het spreekrecht.

Besluiten

6. Programmabegroting 2021
De fracties spreken hun algemene Beschouwingen uit.
Namens:
NLV
De heer J.R. Witting
GroenWit
De heer G. Pelgrim
ABV
De heer J.D. Tammes
Lijst Fier
De heer H.C. Veerdig
De wethouders Visser en De Ruijter en burgemeester Schokker reageren op de Algemene
Beschouwingen namens het college.
De heer Joosse (NLV), de heer Pelgrim (GroenWit) de heer Tammes (ABV), mevrouw Hopman
(NLV), mevrouw De Lang (GroenWit) en de heer Veerdig (Lijst Fier) voeren het woord in 1ste
termijn.
De wethouders Visser en De Ruijter en burgemeester Schokker reageren namens het college.
De heer Tammes (ABV) voert het woord in 2de termijn.
Wethouder Visser en burgemeester Schokker reageren namens het college.
De volgende toezeggingen zijn gedaan:
• Wethouder Visser zegt toe de raad een aangepast overzicht reserves en een
geprognotiseerde balans toe te sturen.
• Wethouder De Ruijter zegt toe in de loop van volgend jaar met een bespreekstuk over
afvalcontainers te komen.
• Wethouder Visser gaat uitzoeken of studenten van de Thorbecke academie wellicht een
rol kunnen spelen in de ondersteuning van Stichtingsbesturen.
De heren Tammes en Stuivenga (ABV) leggen een stemverklaring af, ze zullen voor de begroting
stemmen, maar zijn tegen de lastenverhoging.
Er wordt geen stemming gevraagd, daarmee is het voorstel aangenomen.
De raad besluit:
1.
de programmabegroting 2021 vast te stellen.
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7.
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22:25 uur.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 16 november 2020
de griffier,

de voorzitter,

M.G. Brinksma-Brandenburg

C. Schokker-Strampel
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