Besluitenlijst raadsvergadering maandag 27 januari 2020
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 (vanaf punt 2)
Mevrouw H. de Lang – Rodenhuis
De heer J.D. Tammes
De heer J. Stuivenga
De heer H. Veerdig

NLV
NLV
NLV
NLV
GroenWit
ABV
ABV
Lijst Fier

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

wethouder
wethouder
gemeentesecretaris a.i.

Afwezig met kennisgeving:
De heer G. Pelgrim

GroenWit

1. Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering om 19:30 uur.
De heer Pelgrim is met kennisgeving afwezig
Welkom aan de heer Kleinhuis, algemeen directeur van de Veiligheidsregio Fryslân.
De heer Veerdig kondigt een motie vreemd aan de orde van de dag aan namens de fractie Lijst
Fier. De motie wordt geagendeerd als punt 18.
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.

2. Toelating en beëdiging nieuw raadslid
Wegens het benoemen van de heer P.D. Visser als wethouder is er een open plaats in de
gemeenteraad. Conform de procedure heeft het stembureau de heer W.J.C. Joosse benoemd tot
raadslid. De gemeenteraad besluit over de toelating tot de gemeenteraad.
De commissie tot onderzoek van de geloofsbrieven, bestaande uit de heren Veerdig, Tammes en
mevrouw De Lang, heeft vooraf aan de vergadering de geloofsbrieven onderzocht.
De heer Veerdig geeft namens commissie aan dat de heer W.J.C. Joosse aan de in de
Gemeentewet gestelde eisen voldoet en adviseert de gemeenteraad de heer Joosse toe te laten
als lid van de gemeenteraad.
Daarop besluit de raad unaniem:
Toe te laten als lid van de gemeenteraad van de gemeente Vlieland de heer W.J.C. Joosse.
De heer Joosse legt daarna ten overstaan van de raad in handen van de burgemeester de belofte
af.
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3. a: Besluitenlijst raadsvergadering 16 december 2019
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
3 b: Overzicht moties/toezeggingen per 16 december 2019
Wethouder Visser geeft een toelichting op de punten 101, 134, 136, 142, 146 en 147.
Verschillende raadsleden reageren op het overzicht en de toelichting.
Mw. De Lang vraagt naar aanleiding van punt 144 of de 150 economisch gebonden
woningzoekenden nog verder uitgesplitst kan worden.
Wethouder Visser zegt toe de lijst opnieuw te gaan bekijken.
4. Mededelingen / stand van zaken waddensamenwerking, overige
samenwerkingsverbanden, De Jutter en de Uiterton
Wethouder De Ruijter heeft drie mededelingen:
• Boswijk – 21 februari contract ondertekening met aannemer;
• VNG-brief inzake hulpmiddelen;
• Leerlingenvervoer tussen Vlieland en Terschelling.
De heer Stuivenga en Witting stellen vragen n.a.v. de mededelingen.
Wethouder De Ruijter beantwoordt de vragen.
5. Informatie van het college
Verschillende raadsleden stellen vragen over de volgende onderwerpen:
•
•

•
•

•

De heer Figee (NLV) over
De heer Witting (NLV) over:

5.4 Jaarverslag 2019 en uitvoeringsprogramma VTH;
5.1.1 agendapunt 13: functiewisseling Dorpsstraat 5,
89 en 139;
5.5. Voortgang afvalinzameling buitengebied;
De heer Veerdig (Lijst Fier) over: 5.4 Jaarverslag 2019 en uitvoeringsprogramma VTH;
5.5. Voortgang afvalinzameling buitengebied;
De heer Stuivenga (ABV) over
5.1.1. agendapunt 13: functiewisseling Dorpsstraat 5,
89 en 139;
5.1.3 agendapunt 10: blauwe diesel
5.1.4 agendapunt 23 - toewijzing Zeester;
5.5. Voortgang afvalinzameling buitengebied;
Mevrouw De Lang (GroenWit) over 5.1.1 agendapunt 13: functiewisseling Dorpstraat 5,
89 en 139;
5.4 Jaarverslag 2019 en uitvoeringsprogramma VTH;
5.5 Voortgang afvalinzameling buitengebied.

Het college vraagt een schorsing aan.
Schorsing: 20:25 – 20:36 uur
De vergadering wordt heropent.
Burgemeester Schokker, wethouder De Ruijter en Visser geven een reactie en beantwoorden de
vragen.
6. Ingekomen stukken
De heer Tammes vraagt aandacht voor de motie verhuurdersheffing zoals in bijlage 6.3 en 6.18.
De heer Tammes zou dit willen ondersteunen. Burgemeester Schokker stelt voor om dit te
bespreken in het volgende Presidium.
De raad besluit:
de ingekomen stukken conform het behandelvoorstel af te handelen.
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7. Vragenuurtje
Mevrouw Hopman (NLV) over:

1. Oefeningen door defensie in de zomer;
2. Overlast luide muziek tijdens evenementen.

Burgemeester Schokker beantwoordt de vragen.
8. Spreekrecht voor burgers
Mevrouw T. v.d. Hoek over de zwembadlift van Flidunen;
De heer T. Boven, voorzitter Vereniging van Huiseigenaren, over de afvalafhandeling in het
buitengebied;
De heer H. van Barneveld over de verordening toeristen- en forensenbelasting.
Reacties van mevrouw De Lang, mevrouw Hopman en de heer Tammes.
9. Presentatie Veiligheidsregio Fryslân Kaderbrief 2021-2024
De heer W. Kleinhuis, directeur van Veiligheidsregio Fryslân, geeft een presentatie over de
Kaderbrief 2021-2024. De raadsleden stellen tussendoor vragen aan de heer Kleinhuis.

Besluiten
10. Kaderbrief 2021 – 2024 Veiligheidsregio Fryslân
De heer Veerdig (Lijst Fier) en mevrouw De Lang (GroenWit) voeren het woord in 1ste termijn.
Schorsing: n.a.v. een vraag van mevrouw De Lang.
Burgemeester Schokker beantwoordt de vraag.
De raad besluit:
1. Kennis te nemen van de Kaderbrief 2021 – 2024 van de Veiligheidsregio Fryslân;
2. Hierover geen wensen of bedenkingen te uiten.
Stemming: Dit besluit wordt unaniem (8) aangenomen.
11. Ontwerp huisvestingsverordening gemeente Vlieland 2020
De heren Witting (NLV), Stuivenga (ABV) en Veerdig (Lijst Fier) voeren het woord in 1ste termijn
Wethouder Visser reageert in 1ste termijn en geeft aan dat de opmerkingen van de raad in het
college opnieuw besproken zullen worden om te kijken wat hiermee kan worden gedaan alvorens
de definitieve huisvestingsverordening aan de raad zal worden voorgelegd.
De raad besluit:
1. Het begrip economische binding te wijzingen naar economisch-maatschappelijke binding.
2. De koopprijsgrens voor vergunningsplichtige woonruimte te verhogen naar €450.000.
3. Het begrip gezinswoning te introduceren.
4. Het begrip grote gezinswoning nader te duiden.
5. Beperkingen op te leggen aan de termijn van een onttrekkingsvergunning.
6. Een termijn te stellen aan de duur waarop passief woningzoekenden als woningzoekende
worden aangemerkt.
7. Tekstuele en ambtelijke aanpassingen te doen.
8. Bovenstaande punten en wijzingen vast te leggen in de huisvestingsverordening gemeente
Vlieland 2020.
9. De ontwerp huisvestingsverordening gemeente Vlieland 2020 vast te stellen.
10. De ontwerp huisvestingsverordening gedurende zes weken vrij te geven voor inspraak.
Stemming: Dit besluit wordt unaniem (8) aangenomen.
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12. Bestemmingsplan Recreatiewoningen Noordzeeduinen Vlieland
De heer Veerdig (Lijst Fier) voert het woord in 1ste termijn;
.
De raad besluit:
1.
reclamanten ontvankelijk te verklaren;
2.
in te stemmen met de Reactienota Zienswijzen inclusief de toegevoegde aanvulling
en de voorgestelde aanpassingen in het ontwerpbestemmingsplan;
3.
het bestemmingsplan Recreatiewoningen Noordzeeduinen Vlieland vast te stellen.
Stemming: dit besluit wordt unaniem (8) aangenomen.
13. Legalisatie kapschuur voor linnen-, bagage- en karretjesopslag ten behoeve van de
boshuisjes
Mevrouwe De Lang (GroenWit), de heren Witting (NLV) en Veerdig (Lijst Fier) voeren het woord
in 1ste termijn.
Wethouder Visser reageert in 1ste termijn.
De raad besluit:
1.
In te stemmen met de afwijking van het bestemmingsplan en de legalisatie van de
kapschuur voor linnen-, bagage- en karretjesopslag ten behoeve de boshuisjes en hiervoor
een omgevingsvergunning aan te laten vragen.
2.
Een verklaring van geen bedenking aan het college af te geven voor het afhandelen van de
procedure voor de te verlenen omgevingsvergunning.
Stemming: Het besluit wordt unaniem (8) aangenomen.
14. Omgevingsvergunning aardgasvrij maken Duinwijck
De heer Joosse (NLV), mevrouw De Lang (GroenWit) en de heer Veerdig (Lijst Fier) voeren het
woord in 1ste termijn.
Wethouder Visser reageert in 1ste termijn en zegt toe dat hij gaat nakijken of in de regelgeving kan
worden opgenomen dat bij een eventuele nieuwbouw van de Vliehorst de stellage moet worden
vervangen door een nieuw gebouw.
De raad besluit:
1.
In te stemmen met het initiatief en de ruimtelijke onderbouwing.
2.
In te stemmen met de vormvrije mer-beoordeling en besluiten dat geen planMER wordt
opgesteld.
3.
Een verklaring van geen bedenking af te geven om de volledige procedure in handen te
stellen van het college van burgemeester en wethouders.
Stemming: Dit besluit wordt unaniem (8) aangenomen.
15. Milieueffectrapportage bij omgevingsvisie
De raad besluit:
in te stemmen met het voornemen om geen milieueffectrapportage uit te voeren bij de
gemeentelijke omgevingsvisie.
Stemming: Dit besluit wordt unaniem (8) aangenomen.
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16. Rapport Rekenkamercommissie Onderzoek VN-verdrag Handicap
De heer Veerdig (Lijst Fier) voert het woord in 1ste termijn.
Wethouder de Ruijter reageert in 1ste termijn.
De raad besluit:
1.
Kennis te nemen van het rapport Onderzoek VN-Verdrag Handicap;
2.
Het college te vragen om alert te blijven op de toegankelijkheid van het stembureau;
3.
Het college te vragen om bij de actualisatie van het beleidskader Sociaal Domein ten
aanzien van Inclusiviteit te gaan voldoen aan de ratificatie van het VN-verdrag Handicap, dit
in samenwerking met De Dienst SoZaWe Noardwest Fryslân.
Stemming: Dit besluit wordt unaniem (8) aangenomen.
17. Aanwijzingsbesluit griffier
De raad besluit:
1.
Mevrouw M.G. Brinksma-Brandenburg, met ingang van 1 januari 2020, aan te wijzen als
griffier van de gemeente Vlieland;
2.
Mevrouw J. de Jager, met ingang van 1 januari 2020, aan te wijzen als loco-griffier van de
gemeente Vlieland.
Stemming: Dit besluit wordt unaniem (8) aangenomen.
18. Motie vreemd aan de orde van de dag
De heer Veerdig (Lijst Fier) dient een motie in over 5G Netwerk op Vlieland.
Wethouder de Ruijter reageert op de motie en raadt de raad af om deze motie over te nemen.
Mevrouw Hopman (NLV) reageert in 1ste termijn.
De heer Veerdig (Lijst Fier) reageert op de bijdrage van de wethouder.
Mevrouw De Lang (GroenWit), de heer Tammes (ABV) en mevrouw Hopman (NLV) reageren bij
interruptie.

De raad verzoekt het college van B&W:
om op korte termijn de mogelijk betrokken telecombedrijven (KPN en Vodafone/Ziggo) zelf dit jaar
(2020) uit te nodigen op Vlieland om samen (pro actief) de mogelijkheden te verkennen voor de
keuze van Vlieland als eerste 5G-dorp, een innovatieve dorpsgemeenschap, die authenticiteit,
natuurwaarden en vooruitstrevendheid weet te combineren,
Stemming: Voor ABV en Lijst Fier (3) Tegen: NLV en GroenWit (5) de motie is verworpen.

19. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 24 februari 2020.
de griffier,

de voorzitter,

M.G. Brinksma-Brandenburg

C. Schokker-Strampel
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