Besluitenlijst raadsvergadering maandag 25 januari 2021
Digitaal gehouden via Starleaf
Aanvang 19:30 uur
voorzitter:
Mevrouw C. Schokker - Strampel

burgemeester

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

NLV
NLV
NLV
NLV
GroenWit
GroenWit
ABV
ABV
Lijst Fier

Raadsgriffier:
J. de Jager

loco-griffier

Op uitnodiging aanwezig:
Mevrouw E. de Ruijter
De heer P.D. Visser

wethouder
wethouder

Afwezig:
M.G. Brinksma-Brandenburg

raadsgriffier

1. Opening en vaststellen agenda
Na het controleren van de presentie opent de voorzitter de vergadering om 19:42 uur.
Aan de agenda wordt toegevoegd onder punt 13 de motie vreemd aan de orde van de dag
ingediend door Lijst Fier.
Punt 13, sluiting, wordt punt 14.
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.

2. a: Besluitenlijst raadsvergadering 14 december 2020
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
b: Overzicht moties/toezeggingen per 14 december 2020
Wethouder Visser geeft een toelichting op punt 101 en 15.
De heer Witting reageert op de toelichting onder punt 15.
Wethouder De Ruijter geeft een toelichting op punt 25, 26 en 28.
Mevrouw De Lang reageert op de toelichting op punt 28.
Informeren
3. a: Mededelingen / stand van zaken waddensamenwerking, overige
samenwerkingsverbanden, De Jutter en Boswijk
Wethouder de Ruijter doet mededelingen aangaande de afvalinzameling in het duinhuizengebied,
de verhuizing van de bewoners van de Uiterton naar de zorgvilla, de oproep namen te verzinnen
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voor het welzijnsgebouw en de zorgvilla, de evaluatie van het uitvoeringsprogramma
Duurzaamheid, het gezamenlijk met Terschelling oppakken van de transitievisie warmte en het
oprichten van een werkgroep om de aanleg te voorkomen van een 2e wadkabel.
De heer Veerdig stelt een vraag inzake de ontwikkeling van de transitievisie.
Wethouder de Ruijter beantwoordt de vraag.
b: Mededelingen corona-crisis
Burgemeester Schokker doet een mededeling inzake de instelling van de avondklok.
Mevrouw De Lang stelt een vraag aangaande de vaccinatieplannen.
Burgemeester Schokker beantwoordt de vraag.
De heer Joosse vraagt naar het contact van de gemeente met de ondernemers en de rol van de
gemeente komend jaar bij het innen van belastingen.
Wethouder Visser beantwoordt de vraag.
4. Informatie van het college
De volgende raadsleden stellen vragen over diverse onderwerpen.
•
M. Figee (NLV), de heer Tammes (ABV), de heer Joosse (NLV) en mevrouw Hopman (NLV)
over nr 51, besluitenlijst B&W 15 december 2020 agendapunt 8: Principeplan Havenweg 3
•
H. de Lang over nr 51, besluitenlijst B&W 15 december 2020 agendapunt 7: gezamenlijke
Omgevingsvisie Waddeneilanden
•
H. Veerdig (Lijst Fier) over de uitkomsten van de enquête afsluiting Dorpsstraat.
Wethouder Visser beantwoordt de vragen.
Wethouder Visser zegt toe de ondernemers breed te betrekken bij de plannen voor de
Dorpsstraat.
5. Ingekomen stukken
De heer Tammes stelt een vraag over punt 2020-146, nieuwsbrief De Waddeneilanden.
Mevrouw De Lang stelt een vraag over punt 149: brief van de Provincie inzake financieel toezicht
op de begroting 2021.
Burgemeester Schokker en wethouder Visser beantwoorden de vragen.
De raad besluit:
1. De ingekomen stukken conform het behandelvoorstel af te handelen.
6. Vragenuurtje
De volgende raadsleden stellen vragen aan het college:
•
H. Veerdig, (Lijst Fier) over Vuurwerk
•
G. Pelgrim, (GroenWit) over logeervoorziening bij het ziekenhuis en toeristen en forensenbelasting
•
N. Hopman, (NLV) over Afvalinzameling ankerplaats/ duinkersoord en over parkeerbeleid en
de handhaving
Burgemeester Schokker, wethouder De Ruijter en wethouder Visser beantwoorden de vragen.
Wethouder Visser zegt toe de mogelijkheden te onderzoeken naar compensatie voor de te heffen
toeristen- en forensenbelasting in 2020 en eventueel hierover in gesprek te gaan met de
vereniging huiseigenaren Noordzeeduinen.
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Burgemeester Schokker zegt toe aandacht te zullen schenken aan het probleem van parkeren in
de Dorpsstraat in de gemeentelijke nieuwsbrief en te zullen overwegen het idee de actie met gele
en rode kaarten zoals dat in het bedrijventerrein is gebeurd, over te nemen.
De heer Joosse vraagt wanneer de parkeerplaats bij het Vuurboetsplein klaar is voor gebruik
Wethouder Visser beantwoordt de vraag. Hij zegt toe dat naar de bewoners van de Zeester, de
Nieuwestraat en het eind van de Dorpsstraat gecommuniceerd zal worden hoe personenwagens
en bedrijfsvoertuigen geparkeerd dienen te worden.
7. Spreekrecht voor burgers
Er hebben zich geen insprekers gemeld voor het spreekrecht.

Besluiten
8. Voorontwerp bestemmingsplan Oosterseveld
De heren Joosse (NLV), Pelgrim (GroenWit), Tammes (ABV) en Veerdig (LijstFier) en de heer
Witting (NLV) voeren het woord in eerste termijn.
Wethouder Visser geeft een reactie in eerste termijn.
De heren Tammes (ABV), Veerdig (LijstFier), Joosse (NLV) voeren het woord in tweede termijn.
Wethouder Visser geeft een reactie in tweede termijn en beantwoordt de vragen.
Wethouder Visser zegt toe in het college te bespreken of de suggesties van de raad verwerkt
kunnen worden in het plan.
De heren Tammes (ABV), Veerdig (LijstFier) en Joosse (NLV) voeren het woord in tweede
termijn.
Wethouder Visser reageert hierop in tweede termijn.
De raad verlangt geen stemming, daarmee is het voorstel aangenomen.
De raad besluit:
1. In te stemmen met het voorontwerpbestemmingsplan Oosterseveld;
2. Het voorontwerpbestemmingsplan Oosterseveld vrij te geven voor de inspraak- en
overlegprocedure.

De voorzitter schorst de vergadering om 21:35 uur.
De voorzitter heropent de vergadering om 21:40 uur.

9. Benoeming leden adviescommissie Ruimtelijke kwaliteit 2021
De heer Witting (NLV) voert het woord in eerste termijn.
Wethouder Visser beantwoordt de vragen in eerste termijn.
De raad verlangt geen stemming, daarmee is het voorstel aangenomen.
De raad besluit:
1. De voorgedragen kandidaten voor de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit te ontslaan en te
(her)benoemen conform het voorstel van het Algemeen Bestuur van Hûs en Hiem van 4
december 2020.
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10. Afhandeling financiën St. Openbaar Onderwijs Vlieland & gemeente Vlieland
Mevrouw De Lang (GroenWit) en de heer Veerdig voeren het woord in eerste termijn.
Wethouder De Ruijter beantwoordt de vragen in eerste termijn.
In tweede termijn voeren de heer Veerdig (Lijst Fier), Pelgrim (GroenWit), Figee (NLV), Witting
(NLV), Tammes (ABV) en mevrouw De Lang (GroenWit) het woord.
Wethouder De Ruijter reageert in tweede termijn en beantwoordt de vragen.
Wethouder De Ruijter zegt toe schriftelijk antwoord te geven op de vraag inzake de uren van de
conciërge van De Jutter en op de vraag waarvoor er in 2015 Europese subsidie is verleend.
De raad verlangt geen stemming, daarmee is het voorstel aangenomen.
De raad besluit:
1. In te stemmen met het voldoen van de facturen loonkosten a € 56.815,51 conciërge 2019 aan
de stichting OOV.
11. Jaarrekening 2019 GR Fryslân West en NV Empatec
Mevrouw De Lang (GroenWit) stelt een vraag in eerste termijn.
Wethouder De Ruijter beantwoordt de vraag.
De raad verlangt geen stemming, daarmee is het voorstel aangenomen.
De raad besluit:
1. kennis te nemen van de jaarstukken 2019 van de GR Fryslan West.
12. Kaderbrief 2022-2025 Veiligheidsregio Fryslân
De raad verlangt geen stemming, daarmee is het voorstel aangenomen.
De raad besluit:
1. Kennis te nemen van de Kaderbrief 2022 – 2025 van de Veiligheidsregio Fryslân.
2. Geen zienswijzen indienen over de Kaderbrief 2022- 2025.
13. Motie Vreemd aan de orde van de dag
De heer Veerdig (Lijst Fier) dient een motie in, de motie “nr 1, – Diversiteit en inclusiviteit op
Vlieland”. De heer Veerdig geeft een toelichting.
In eerste termijn voeren de heer Witting (NLV), Tammes (ABV), Pelgrim (GroenWit) en mevrouw
De Lang (GroenWit) het woord.
Wethouder De Ruijter reageert hierop.
Wethouder De Ruijter zegt toe over het voorstel van de heer Veerdig in contact te gaan met de
school en het op te nemen in een uitgebreidere ‘aanhaakkalender’ die momenteel wordt
opgesteld voor de gemeente.
De heer Veerdig constateert dat de onderliggende boodschap van de motie breed wordt
gedragen en trekt de motie in.
14. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 22:22 uur de vergadering.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 15 februari 2021
de griffier,

de voorzitter,

M.G. Brinksma-Brandenburg

C. Schokker-Strampel
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