Besluitenlijst raadsvergadering maandag 24 februari 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
Mevrouw H. de Lang – Rodenhuis
De heer G. Pelgrim
De heer J.D. Tammes
De heer J. Stuivenga
De heer H. 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
De heer A. Idema

wethouder
wethouder
gemeentesecretaris

Afwezig met kennisgeving:

1. Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering om 19:30 uur.
Speciaal welkom voor onze nieuwe gemeentesecretaris A. Idema.
Ook welkom voor de heer G. Pelgrim die na een ziekteperiode weer in ons midden is.
De heer Tammes kondigt een motie vreemd aan de orde van de dag aan namens de fractie ABV,
Lijst Fier en GroenWit. De motie wordt geagendeerd als punt 16.
De heer P.D. Visser wil bij agendapunt 14 de vergadering verlaten.
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.

2. a: Besluitenlijst raadsvergadering 27 januari 2020
Aanpassing bij punt 11, de heer Joosse moet de heer Witting zijn.
De heer Witting vraagt naar de opmerkingen die gemaakt zijn bij punt 11, deze zijn niet
meegenomen in de ontwerp huisvestingsverordening. Wethouder Visser heeft hier wel een
toezegging over gedaan. De toezegging staat, daar zal de wethouder uitvoering aan geven.
De besluitenlijst wordt gewijzigd vastgesteld.
2 b: Overzicht moties/toezeggingen per 27 januari 2020
Wethouder De Ruijter geeft een toelichting op toezegging 143 en verzoekt de raad deze
toezegging hiermee af te voeren.

Besluitenlijst Raadsvergadering 24 februari 2020

1

3. Mededelingen / stand van zaken waddensamenwerking, overige
samenwerkingsverbanden, De Jutter en de Uiterton
Wethouder De Ruijter doet een mededeling over de ondertekening van het contract in verband
met de bouw van Boswijk.
De heer Tammes stelt de vraag wanneer er met de bouw wordt begonnen. Wethouder De Ruijter
antwoordt dat er in mei 2020 begonnen wordt met de bouw van de zorgvila.
Burgemeester Schokker doet een mededeling over de intentieverklaring met Staatsbosbeheer.
De heer Tammes vraagt naar de Regiodeal. Burgemeester Schokker beantwoordt de vraag.
4. Informatie van het college
Verschillende raadsleden stellen vragen over de volgende onderwerpen:
Mw. Hopman (NLV):

4.1.4. agendapunt 9 Maaibeleid
4.4. Intentieverklaring Staatsbosbeheer
Mw. De Lang (GroenWit): 4.2. Bezoekersonderzoek Vlieland
De heer Tammes (ABV):
4.1.1. agendapunt 20 Portefeuilleverdeling
De heer Stuivenga (ABV) 4.1.4. agendapunt 12 Paardenstalling
De heer Veerdig (Lijst Fier) 4.1.3. agendapunt 12 Gastenonderzoek
4.4 Intentieverklaring
De wethouders De Ruijter en Visser en burgemeester Schokker beantwoorden de vragen.
5. Ingekomen stukken
Er worden vragen gesteld door verschillende raadsleden over de volgende onderwerpen:
Mw. Hopman (NLV):
5.1. VNG ledenbrief Gevolgen sluiting rookruimten horeca
De heer Tammes (ABV)
5.6.1. FUMO begroting 2020
De heer Veerdig (Lijst Fier) 5.8.1. Vuurwerkmotie
Wethouder Visser en burgemeester Schokker beantwoorden de vragen.
De raad besluit:
de ingekomen stukken conform het behandelvoorstel af te handelen.
Stemming: dit voorstel wordt unaniem aangenomen.
6. Vragenuurtje
De heer M. Figee (NLV) stelt een vraag over de herbestrating na het leggen van de
glasvezelkabel.
Wethouder Visser beantwoordt de vraag.
De heer Stuivenga (ABV) graag aandacht voor de enquête die is uitgezet over de
omgevingsvisie, die werkt niet helemaal goed.
7. Spreekrecht voor burgers
Er wordt geen gebruik gemaakt van het spreekrecht.
8. Presentatie energie- en warmtetransitie
Mw. R. Benning geeft een presentatie over de energie- en warmtetransitie.
De raadsleden stellen vragen over de inhoud, die worden beantwoord door mw. R. Benning en de
heer A. Maatens.
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Bespreken
9. Discussiestuk kleine woonruimtes op woonpercelen
Wethouder Visser leidt het onderwerp in.
De heren Joosse (NLV), Veerdig (Lijst Fier), Tammes (ABV) en mw. De Lang (GroenWit) voeren
het woord over dit onderwerp. Daarna volgt een brede discussie over de wensen van de raad.
De heer Visser vat de discussie samen.
10. Woningtoewijzing Boswijk
Wethouder Visser leidt het onderwerp in.
Mw. De Lang (GroenWit), de heren Witting (NLV), Tammes (ABV) en Veerdig (Lijst Fier) voeren
het woord. Daarna volgt een brede discussie en stelt wethouder Visser een aantal gerichte
vragen.
De heer Witting (NLV) vraagt een schorsing aan.
Schorsing 21:34 – 21:43 uur.
De heer Witting (NLV) geeft het standpunt van zijn fractie weer.
Mw. De Lang (GroenWit) en de heer Veerdig (Lijst Fier) sluiten zich hierbij aan.
De heer Tammes (ABV) kan zich vinden in het voorgestelde plan.
Wethouder Visser dankt de raad voor hun inbreng.
Besluiten
11. Bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Boswijk
De heer Veerdig (Lijst Fier) voert het woord in eerste termijn.
Wethouder Visser geeft een reactie en zegt toe dat hij zal nakijken of het plan voldoet aan onze
eisen rondom herplantplicht.
De heer Tammes geeft een reactie.
De raad besluit:
1. het beeldkwaliteitsplan Oost-Vlieland Boslaan 1-27 Vlieland vast te stellen
2. het bestemmingsplan Oost-Vlieland Boslaan 1-27 Vlieland vast te stellen
Stemming: dit voorstel wordt unaniem (9) aangenomen

12. Voorontwerpbestemmingplan Dorpsstraat 58
De heren Witting (NLV), Tammes (ABV) en Veerdig (Lijst Fier) voeren het woord in eerste termijn.
Mw. De Lang (GroenWit) sluit zich aan bij de heer Witting.
Wethouder Visser reageert op de inbreng en beantwoordt de vragen.
De raad besluit:
in te stemmen met het voorontwerpbestemmingsplan ‘Vlieland – Dorpsstraat 58’ en vrij te geven
voor de inspraak en het overleg.
Stemming: dit voorstel wordt unaniem (9) aangenomen.
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13. Principeverzoek uitbreiding keuken strandpaviljoen Oost
De heer Joosse onttrekt zich van deze discussie en stemming o.b.v. artikel 28 lid 1a van de
Gemeentewet en neemt plaats op de tribune.
De heren Witting (NLV), Tammes (ABV), Veerdig (Lijst Fier) en mw. De Lang (GroenWit) voeren
het woord in eerste termijn.
Stemming: 4 stemmen voor (Veerdig, Pelgrim, De Lang en Witting) en 4 stemmen tegen
(Stuivenga, Tammes, Hopman en Figee).
Op grond van artikel 32 lid 5 en 6 van de Gemeentewet is dit voorstel verworpen.

14. Verlenging benoeming vervangend wethouder
De heer Visser verlaat de vergadering en neemt plaats op de publieke tribune.
Stembureau wordt ingesteld bestaande uit mw. H. de Lang, de heren H. Veerdig en J. Stuivenga.
De stemming wordt schriftelijk gehouden.
De raad besluit:
1. kennis te nemen van het door het college aan wethouder R. Hoekstra verleende verlof als
gevolg van ziekte, met als ingangsdatum 17 maart 2020. Van rechtswege eindigt het verlof na
zestien weken, zijnde 6 juli 2020
2. met ingang van 17 maart 2020 te benoemen als wethouder (tijdbestedingsnorm 90 %) ter
tijdelijke vervanging wegens ziekte: de heer P.D. Visser. De vervanger is van rechtswege
ontslagen met ingang van, de dag waarop zestien weken zijn verstreken sinds de dag waarop
het verlof is ingegaan
3. bijgevoegde begrotingswijzing vast te stellen
Stemming: mw. De Lang deelt namens het stembureau mee dat dit voorstel met 9 stemmen
voor is aangenomen.
De heer P.D. Visser geeft aan zijn benoeming te aanvaarden en legt in handen van de voorzitter
de belofte af.

15. Benoeming lid Rekenkamercommissie De Waddeneilanden
Stembureau wordt ingesteld bestaande uit de heren J.R. Witting, G. Pelgrim en J.D. Tammes.
De stemming wordt schriftelijk gehouden.
De raad besluit:
1. de heer E. van de Wiel uit Hengelo te benoemen tot lid van de rekenkamercommissie van de
gemeenten Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog ( Rekenkamer
commissie de Waddeneilanden)
2. de benoeming met terugwerkende kracht in te laten gaan per 1 januari 2020 voor de duur van
4 jaar, eindigend 31 december 2023
Stemming: De heer Witting deelt namens het stembureau mee dat dit besluit met 9 stemmen
voor is aangenomen.
De heer Van de Wiel zal in de raadsvergadering van de gemeente Texel de eed of belofte
afleggen.
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16. Motie vreemd aan de orde van de dag
De heer Tammes dient een motie in namens de fractie ABV, Lijst Fier en GroenWit over de
afschaffing van verhuurderheffing en licht de motie toe.
De Raad verzoekt het college:
In samenwerking met de Friese gemeenten, de Vereniging Friese Woningcorporaties, IPO en de
VNG er bij het Rijk op aan te dringen dat de verhuurdersheffing wordt afgeschaft.
Stemming: de motie wordt met 8 stemmen voor en 1 stem tegen (J.R. Witting) aangenomen.
17. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 20 april 2020.
de griffier,

de voorzitter,

M.G. Brinksma-Brandenburg

C. Schokker-Strampel
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