Besluitenlijst raadsvergadering maandag 16 november 2020
Aanvang 19:30 uur in Strandhotel Seeduyn
voorzitter:
Mevrouw C. Schokker - Strampel

burgemeester

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

NLV
NLV
NLV
GroenWit
GroenWit
ABV
Lijst Fier

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

wethouder
wethouder

Aanwezig namens de Provincie Fryslân
De heer drs. A.A.M. Brok
Mevrouw N.A. van der Steen
De heer N. de Vries

commissaris van de Koning
kabinetschef
plv. kabinetschef

Afwezig met kennisgeving:
De heer W.J.C. Joosse
De heer J.D. Tammes

NLV
ABV

1. Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet de Commissaris van de Koning, de heer Brok, en de
kabinetschef, mevrouw Van der Steen, en de plaatsvervangend kabinetschef, de heer De Vries,
van harte welkom. Deze vergadering wordt fysiek gehouden in verband met het bespreken van
de Profielschets voor de nieuwe burgemeester.
Afwezig met kennisgeving zijn de heren J.D. Tammes (ABV) en W.J.C. Joosse (NLV).
De heer Witting (NLV) spreekt een woord van dank uit voor de goede organisatie van deze
vergadering.
De agenda wordt vastgesteld.

2. Vaststellen profielschets nieuwe burgemeester
(Dit agendapunt is woordelijk uitgeschreven in de bijlage)
a. Gesprek over de profielschets met de commissaris van de Koning van de provincie
Fryslân, de heer drs. A.A.M. Brok;
Mevrouw N. Hopman, als voorzitter van de vertrouwenscommissie, geeft een inleiding op de
profielschets.
De commissaris van de Koning, de heer Brok, geeft een inleiding over het doel van dit gesprek,
de rol van de vertrouwenscommissie en de positie van een burgemeester op een eiland.
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De heer Brok stelt een aantal vragen die door de leden van de vertrouwenscommissie worden
beantwoord.
De heer Brok schetst het verdere verloop van de procedure van de burgemeestersbenoeming.
b. Vaststellen profielschets door de raad.
Er wordt geen stemming gevraagd, daarmee is het voorstel unaniem (7) aangenomen.
De raad besluit:
De profielschets voor de nieuwe burgemeester van de gemeente Vlieland vast te stellen.
c. Aanbieden profielschets aan de commissaris van de Koning, door de voorzitter van
de Vertrouwenscommissie mevrouw N. Hopman.
Mevrouw Hopman biedt de vastgestelde profielschets aan de commissaris van de Koning, de
heer Brok aan.
De voorzitter bedankt de commissaris van de Koning en de kabinetschefs voor hun aanwezigheid
en schorst de vergadering voor een kort moment.

Schorsing: 20:11 – 20:18
De voorzitter heropent de vergadering.

3. a: Besluitenlijst 26 oktober 2020
De besluitenlijst wordt vastgesteld.
b: Overzicht moties/toezeggingen per 26 oktober 2020
Wethouder De Ruijter geeft aan dat toezegging 20 is uitgevoerd.
Wethouder Visser geeft een toelichting op de toezeggingen 101, 16 en 18.
De heer Figee (NLV) vraagt wanneer toezegging 14 wordt beantwoord. Wethouder Visser geeft
aan dat de gesprekken nog gaande zijn en dat de fractievoorzitters hierover binnenkort worden
bijgepraat.
Mevrouw De Lang (GroenWit) vraagt naar de uitvoering van toezeggingen 141 en 145.
De heer Stuivenga (ABV) stelt een vraag over toezegging 141.
Burgemeester Schokker beantwoordt de vragen
De heer Veerdig (Lijst Fier) geeft aan dat de toezegging van Wethouder De Ruijter over het
onderzoeken van ‘deelname in windparken elders’ in de vorige raadsvergadering door het
Presidium op de Lange Termijn Agenda is geplaatst.

4. a. Mededelingen / stand van zaken waddensamenwerking, overige
samenwerkingsverbanden, De Jutter en de Uiterton
Wethouder De Ruijter doet de volgende mededelingen:
• fusie Openbaar Onderwijs Vlieland;
• financiële consequenties GR Fryslân West -NV Empatec;
• overname Flidunen door SRV
• complimenten voor degenen die vanavond op de fiets zijn gekomen.
Wethouder Visser voegt toe dat de samenwerking tussen SRV en Flidunen operationeel wel zijn
opgestart.
De heer Stuivenga (ABV) stelt een vraag over parkeerplaatsen bij Boswijk.
Wethouder Visser beantwoordt de vraag.
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b. Mededelingen coronacrisis
Wethouder Visser geeft een compliment aan alle Vlielanders hoe er met de maatregelen wordt
omgegaan en haalt de volgende zaken aan:
• rioolwater meting
• openbare toiletten
De heer Veerdig (Lijst Fier) vraagt naar de veranderende rol van de burgemeester bij de nieuwe
COVID-wet.
Burgemeester Schokker geeft aan dat ze de raad hierover in de volgende raadsvergadering wil
informeren.

5. Informatie van het college
Mevrouw De Lang (GroenWit) stelt vragen over:
• Nr. 37 B&W besluitenlijst 20 oktober agendapunt 5: tijdelijke wijziging concessie
Waddenveren west;
• Nr. 36 Natuur en Recreatiefonds.
Burgemeester Schokker en wethouder Visser beantwoorden de vragen.
De heer Veerdig (Lijst Fier) voert het woord over:
• Nr. 36 Natuur en Recreatiefonds;
• Nr. 38 participatie en enquête omgevingswet

6. Ingekomen stukken
Er worden geen vragen gesteld over de ingekomen stukken.
De raad besluit:
De ingekomen stukken conform het behandelvoorstel af te handelen.

7. Vragenuurtje
De heer Figee (NLV) stelt een vraag over de pilot Omgevingswet Waadhoeke en Harlingen.
Wethouder Visser beantwoordt de vraag.

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

Besluiten

9. Vaststelling bestemmingsplan Oost-Vlieland – Dorpsstraat 58
De heren Veerdig (Lijst Fier), Witting (NLV), mevrouw De Lang (GroenWit) en de heer Stuivenga
(ABV) voeren het woord in eerste termijn.
Wethouder De Ruijter heeft nog een opmerking in eerste termijn.
Er wordt geen stemming verlangd, daarmee is het voorstel unaniem aangenomen.
De raad besluit:
1. De zienswijze ontvankelijk en ongegrond te verklaren;
2. Het ontwerpbestemmingsplan Oost-Vlieland –Dorpsstraat 58, bekend onder en geometrisch
vastgelegd als NL.IMRO.0096.20181361-ON01, gewijzigd vast te stellen;
3. Aan artikel 3, lid 3.2.2., onderdeel f toe te voegen met de tekst: de bouwhoogte van een
bijbehorend bouwwerk zal ten hoogste 8,00 m bedragen. De toelichting hierop aanpassen en
de afbeelding van het nieuwe woonhuis vervangen door de meest recente tekening.
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10. Jaarstukken 2019 van de Stichting Openbaar Onderwijs Vlieland
De heren Pelgrim (GroenWit), Witting (NLV) en Veerdig (Lijst Fier) voeren het woord in eerste
termijn.
Wethouder De Ruijter reageert in eerste termijn en geeft aan dat de behandeling van de
jaarstukken 2020 op de Lange Termijn Agenda geplaatst kunnen worden (september).
Er wordt geen stemming verlangd, daarmee is het voorstel unaniem aangenomen.
De raad besluit:
Goedkeuring te verlenen aan de jaarstukken 2019 van de Stichting Openbaar Onderwijs Vlieland.

11. Wijziging Gemeenschappelijke regeling Sociale Dienst
De heren Veerdig (Lijst Fier) en Figee (NLV) voeren het woord in eerste termijn.
Wethouder De Ruijter reageert in eerste termijn en zegt toe afstemming te zoeken bij de
gemeenten Ameland en Schiermonnikoog over het beleid van het Sociaal Domein.
De raad verlangt geen stemming, daarmee is het voorstel unaniem aangenomen.
De raad besluit:.
in te stemmen met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling voor de sociale dienst.

12. Benoeming en verordening vertrouwenscommissie
De raad verlangt geen stemming over dit agendapunt, daarmee is het voorstel unaniem
aangenomen.
De raad besluit:
1. De Verordening Vertrouwenscommissie benoeming burgemeester gemeente Vlieland 2020
vast te stellen;
2. De raadsleden N. Hopman, H. de Lang-Rodenhuis, J.D. Tammes en H.C. Veerdig te
benoemen tot resp. voorzitter (Hopman), plaatsvervangend voorzitter (De Lang) en leden van
de vertrouwenscommissie;
3. Wethouder P.D. Visser te benoemen tot adviseur van de commissie;
4. Mw. M.G. Brinksma-Brandenburg en de heer A. Idema te benoemen tot resp. secretaris en
plaatsvervangend secretaris van de commissie.

13. Instellingsbesluit Werkgeverscommissie en vaststelling Verordening
werkgeverscommissie gemeente Vlieland 2020
De raad verlangt geen stemming over dit agendapunt, daarmee is het voorstel unaniem
aangenomen.
De raad besluit:
1. een werkgeverscommissie in te stellen;
2. aan de onder 1 genoemde commissie de bevoegdheden te delegeren die rechtstreeks
voortvloeien uit de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren, de Ambtenarenwet, de op
deze wet gebaseerde en door de raad vastgestelde rechtspositionele voorschriften en de
artikelen 107 tot en met 107e Gemeentewet, met uitzondering van de bevoegdheden als
bedoeld in artikel 107, 107a, tweede lid, 107d, eerste lid en 107e, van de Gemeentewet:
3. dat voor de griffier ten aanzien van de lokale regelingen voor arbeidsvoorwaarden die niet zijn
geregeld in de landelijk geldende CAO, de bepalingen worden gevolgd zoals die voor de
gemeentelijke organisatie ressorterend onder de gemeentesecretaris in het
Personeelshandboek zijn vastgelegd. Indien toepassing daarvan een ongewenste of
onredelijke situatie zou opleveren, kan de werkgeverscommissie hiervan besluiten af te
wijken.
4. de raadsleden J.R. Witting, H. de Lang-Rodenhuis en J.D. Tammes, respectievelijk te
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benoemen tot voorzitter en lid van de werkgeverscommissie voor de duur van de
zittingsperiode van de raad;
5. vast te stellen de Verordening werkgeverscommissie gemeente Vlieland 2020
6. te laten vervallen artikel 2.7 uit het ‘Reglement van orde voorvergaderingen en andere
werkzaamheden van de raad van de Gemeente Vlieland 2018’.

14. Instructie voor de griffier
De heer H. Veerdig (Lijst Fier) voert het woord in eerste termijn en dient een amendement in.
De heer Witting (NLV) voert het woord in eerste termijn.
De heer Stuivenga (ABV) vraagt naar de publicatie van de besluiten in Uit het Kastje. Deze vraag
zal in het Presidium worden besproken.
Amendement 1 (Lijst Fier):
Stelt de vergadering voor het ontwerpbesluit in bovengenoemd raadsvoorstel als volgt te wijzigen:
artikel 8, lid 1, te wijzigen in: ‘In gevallen waarin deze instructie niet voorziet, pleegt de griffier
overleg met de voorzitter van de werkgeverscommissie.
Stemming amendement 1: unaniem (7) aangenomen.
De raad besluit inclusief het aangenomen amendement 1:
1. De ‘instructie voor de griffier gemeente Vlieland 2020’ vast te stellen.
Stemming: unaniem aangenomen.

15. 6de Begrotingswijziging 2020
De heer Figee(NLV) en mevrouw De Lang (GroenWit) voeren het woord in eerste termijn.
Wethouder De Ruijter geeft een reactie.
Mevrouw Hopman (NLV) voert het woord in tweede termijn.
Wethouder De Ruijter geeft een reactie.
Er wordt geen stemming verlangd, daarmee is het voorstel unaniem aangenomen.
De raad besluit:
De zesde wijziging van de programmabegroting gemeente Vlieland 2020 vast te stellen conform
bijlage 1 en 2.

16.
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21:14 uur.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 14 december 2020
de griffier,

de voorzitter,

M.G. Brinksma-Brandenburg

C. Schokker-Strampel
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