Besluitenlijst raadsvergadering maandag 20 april 2020
Digitaal via StarLeaf
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

wethouder
wethouder

1. Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering om 19:30 uur nadat de aanwezigheid van de raadsleden is
gecontroleerd.
De raad stemt in met de afspraken verwoord in het document ‘Afspraken over het digitaal
vergaderen gemeenteraad Vlieland’ als aanvulling op het Reglement van Orde.
In de voorbereiding hebben de raadsleden schriftelijk vragen gesteld aan het college over de
agendapunten van deze vergadering. Zowel de vragen als de antwoorden van het college zijn bij
de stukken per agendapunt toegevoegd.
De agenda wordt conform vastgesteld.
2. a: Besluitenlijst raadsvergadering 24 februari 2020
De besluitenlijst wordt vastgesteld.
2 b: Overzicht moties/toezeggingen per 24 februari 2020
De heer Pelgrim (GroenWit) stelt vragen over de punten 77, 142 en 144.
Burgemeester Schokker en wethouder Visser beantwoorden de vragen.
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3. a. Mededelingen / stand van zaken waddensamenwerking, overige
samenwerkingsverbanden, De Jutter en de Uiterton
Wethouder De Ruijter doet een mededeling over de aanleg van glasvezel naar het
bedrijventerrein.
b. Mededelingen Corona-crisis
Burgemeester Schokker geeft een uitgebreide toelichting op dit onderwerp. Wethouders Visser en
De Ruijter vullen dit aan vanuit hun eigen portefeuille.
Mw. Hopman (NLV), de heer Veerdig (Lijst Fier), mw. De Lang (GroenWit) en de heer Figee
(NLV) geven een reactie.

4. Informatie van het college
Voor dit agendapunt zijn vragen schriftelijk ingediend en beantwoord, dit document is opgenomen
bij de stukken van de vergadering.

5. Ingekomen stukken
Bij dit agendapunt zijn vragen schriftelijk ingediend en beantwoord, dit document is opgenomen
bij de stukken van de vergadering.
Mw. De Lang (GroenWit) geeft een reactie op 5.2, 5.11 en 5.26.
De raad besluit:
de ingekomen stukken conform het behandelvoorstel af te handelen.
Er wordt geen stemming gevraagd, daarmee is het voorstel aangenomen.

6. Vragenuurtje
De fractie ABV heeft schriftelijk vragen gesteld voor het vragenuurtje, die zijn door het college
schriftelijk beantwoord (document is toegevoegd bij de stukken).
7. Spreekrecht voor burgers
Er wordt geen gebruik gemaakt van het spreekrecht.

Besluiten
8. Overdracht gronden Staatsbosbeheer
De heer Figee (NLV), mw. De Lang(GroenWit), de heren Stuivenga (ABV) en Veerdig (Lijst Fier)
voeren het woord in eerste termijn.
Wethouder Visser geeft een reactie.
Er wordt geen stemming gevraagd, daarmee is het voorstel aangenomen.
De raad besluit:
1. De ondergronden van jachthaven, sportcomplex Flidunen (incl. tennisbanen) en het
sportveld aan te kopen van Staatsbosbeheer.
2. Het beheer en eigendom van het Torenpad, de toegangsweg tot Eureka, het fietspad
langs het sportveld, het gedeelte van de Uitlegger dat met schelpen is verhard, en het
gedeelte fietspad van bosrand langs de grondwatermeter van Vitens tot de splitsing bij
de stelling 12H over te nemen van Staatsbosbeheer.
3. Het eigendom van diverse ‘snippers’ grond die door de gemeente in gebruik zijn,
voornamelijk onder weggedeelten, over te nemen van Staatsbosbeheer.
4. Een krediet van € 1.395.000 beschikbaar te stellen voor de aankoop van de
ondergronden van Jachthaven, Sportcomplex Flidunen (incl. tennisbanen) en Sportveld.

Besluitenlijst Raadsvergadering 20 april 2020

2

5.

6.
7.
8.

Een krediet van € 21.207 beschikbaar te stellen voor de aankoop van ondergronden van
snippers wegen en paden, vermeerderd met (naar schatting) € 20.000 voor de kosten
van kadaster en notaris.
Een krediet van € 30.242 beschikbaar te stellen voor betaling van de achterstallige
canon voor de pacht van de gemeentewerf.
Een bedrag van € 58.650 te reserveren voor strandschoonmaak en strandbewaking in
de komende jaren.
Een bedrag van € 235.399 toe te voegen aan de wegenreserve voor het langjarig beheer
van de wegen en paden waarvan de gemeente het onderhoud en beheer overneemt van
Staatsbosbeheer.

9. Voorontwerp bestemmingsplan “Vlieland – Dorpstraat 5, 89 en 139”
De heren Witting (NLV), Pelgrim (GroenWit), Veerdig (Lijst Fier) en Tammes (ABV) voeren het
woord in eerste termijn.
De heer Joosse (NLV) en mw. De Lang (GroenWit) voeren het woord in tweede termijn.
Wethouder Visser geeft een reactie.
Er wordt stemming gevraagd.
Stemming: het voorstel is verworpen met 7 stemmen tegen en twee stemmen voor.
Hoofdelijke stemming:
Tegen: Witting, Hopman, Figee en Joosse (NLV), De Lang en Pelgrim (GroenWit) en Stuivenga
(ABV);
Voor:
Tammes (ABV) en Veerdig (Lijst Fier)

10. Extra krediet collectieve warmtevoorziening Boswijk
De heren Pelgrim (GroenWit), Veerdig (Lijst Fier), Figee (NLV) en Tammes (ABV) voeren het
woord.
Wethouder De Ruijter geeft een reactie.
Er wordt geen stemming gevraagd, daarmee is het voorstel aangenomen.
De raad besluit:
1. een krediet beschikbaar te stellen voor de collectieve verwarming van Boswijk van
€ 407.794,= excl. BTW
2. de begrotingswijziging 2 Collectieve verwarming Boswijk vast te stellen.

11. Herziene begroting 2020 Dienst SoZaWe Noardwest Fryslân
Er wordt geen stemming gevraagd, daarmee is het voorstel aangenomen.
De raad besluit:
1. kennis te nemen van de herziene begroting 2020 Dienst Sociale Zaken en
Werkgelegenheid Noardwest Fryslân;
2. geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de herziene begroting 2020 Dienst Sociale
Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân.

12. Concept RES
De heren Pelgrim (GroenWit), Veerdig (Lijst Fier) en Tammes (ABV) voeren het woord.
Wethouder De Ruijter geeft een reactie.
Er wordt geen stemming gevraagd, daarmee is het voorstel aangenomen.
De raad besluit:
de concept RES Fryslân vast te stellen.
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13. Rekenkamerrapport Doorwerking aanbevelingen evenementenbeleid
De heren Veerdig (Lijst Fier), Witting (NLV) en mw. De Lang (GroenWit) voeren het woord in
eerste termijn.
De burgemeester geeft een reactie.
Mw. De Lang (GroenWit), de heren Veerdig (Lijst Fier), Witting (NLV) en Tammes (ABV) voeren
het woord in tweede termijn.
De burgemeester zegt toe de raad deze maand te informeren wanneer het evenementenbeleid in
de raad kan worden behandeld.
Er wordt geen stemming gevraagd, daarmee is het voorstel aangenomen.
De raad besluit:
1.
Kennis te nemen van het Rapport Doorwerking aanbevelingen rapport
evenementenvergunning op de vijf Waddeneilanden;
2.
Kennis te nemen van de aanbevelingen uit het Rapport Doorwerking aanbevelingen
rapport evenementenvergunning op de vijf Waddeneilanden;
3.
Aanbevelingen 1 t/m 4 te onderschrijven en toe te passen indien de raad dit nodig acht;
4.
Aanbeveling 5 over te nemen en het college te vragen om voor de komende
rekenkamerrapporten in zijn bestuurlijke reactie aan te geven welke aanbevelingen wel
of niet onderschreven worden en met welke reden.

14. Begrotingswijzigingen
Er wordt geen stemming gevraagd, daarmee is het voorstel aangenomen.
De raad besluit:
de eerste wijziging van de programmabegroting gemeente Vlieland 2020 conform bijlage 3 vast te
stellen.

15. Sluiting
De voorzitter bedankt een ieder voor zijn/haar inspanning voor deze vergadering en sluit de
vergadering om 21.33 uur.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 25 mei 2020
de griffier,

de voorzitter,

M.G. Brinksma-Brandenburg

C. Schokker-Strampel
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