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1.

Opening en vaststellen agenda
Na het controleren van de presentie opent de voorzitter de vergadering en heet iedereen
van harte welkom in deze digitale raadsvergadering.
De heer J.R. Witting (NLV) kondigt een motie vreemd aan de orde van de dag namens
NLV en GroenWit aan. De voorzitter stelt voor om de motie te agenderen als agendapunt
10 en de sluiting door te schuiven naar agendapunt 11.
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.

2a.

Besluitenlijst raadsvergadering d.d. 25 januari 2021
De besluitenlijst wordt vastgesteld.

2b.

Overzicht moties en toezeggingen per 25 januari 2021
Wethouder de Ruijter geeft een toelichting op de toezeggingen 26, 28 en 5;
Wethouder Visser geeft een toelichting op de toezeggingen 18, 23, 1 en 3;
Burgemeester Schokker geeft een toelichting op de toezeggingen 141 en 145.
De heer Veerdig (Lijst Fier) stelt een aanvullende vraag over toezegging 26.
Mevrouw De Lang (GroenWit) maakt een opmerking over toezegging 8.

Informeren
3a.

Mededelingen / stand van zaken waddensamenwerking, overige
samenwerkingsverbanden, De Jutter en Boswijk
Wethouder De Ruijter heeft de raad een brief gestuurd over de uitvoering van de motie
over de ELV-woningen, zij vraagt de fracties om een reactie op deze brief zodat de
werkzaamheden doorgang kunnen vinden.
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Mevrouw De Lang (GroenWit) en de heer Witting (NLV) geven hun reactie namens de
fractie. De heer Tammes (ABV) heeft een reactie met vragen ingediend bij het vragenuur,
die zullen bij punt 6 worden behandeld.
Wethouder De Ruijter is blij met de reacties van GroenWit en NLV.
3b.

Mededelingen corona-crisis
Burgemeester Schokker doet een mededeling over het vaccineren waarmee a.s.
woensdag wordt gestart.
Mevrouw De Lang (GroenWit), de heer Veerdig (Lijst Fier) en de heer Tammes (ABV)
geven een reactie.
Burgemeester Schokker beantwoordt de vragen.

4.

Informatie van het college
Mevrouw De Lang (GroenWit) stelt vragen over de volgende informatie:
• 2021-001
Uitkomsten enquête afsluiting Dorpsstraat;
• 2021-003
B&W besluitenlijst 12 januari punt 7 Voor- en vroegschoolse
educatie;
• 2021-007
Evaluatie uitvoeringsprogramma Vlieland Duurzaam
Wethouder De Ruijter en wethouder Visser beantwoorden de vragen.

5.

Ingekomen stukken
De heer Pelgrim (GroenWit) stelt een vraag over ingekomen stuk 2021-002: Besteding
corona- en steunpakketten t.b.v. cultuurparticipatie.
Wethouder de Ruijter beantwoordt de vraag.
De raad besluit:
De ingekomen stukken conform het behandelvoorstel af te handelen.

6.

Vragenuurtje
De volgende raadsleden stellen een vraag aan het college:
• De heer Veerdig (Lijst Fier):
herverdeling gemeentefonds;
• De heer Tammes (ABV):
motie ELV-woningen
Wethouder Visser en Wethouder De Ruijter geven een reactie waarbij wethouder De
Ruijter toezegt dat de vragen van de heer Tammes schriftelijk beantwoord zullen worden.

7.

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

Besluiten
8.

Vaststelling bestemmingsplan Oost-Vlieland – Dorpsstraat 5, 89 en 139
Er zijn geen beraadslagingen bij dit agendapunt.
De raad verlangt geen stemming, daarmee is het voorstel aangenomen.
De raad besluit:
Het ontwerpbestemmingsplan Oost-Vlieland –Dorpsstraat 5, 89 en 139, bekend onder en
geometrisch vastgelegd als NL.IMRO.0096.20191980-ON01, ongewijzigd vast te stellen.
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9.

Oprichten werkgeversvereniging samenwerkende veiligheidsregio's (Wvsv)
Er zijn geen beraadslagingen bij dit agendapunt.
De raad verlangt geen stemming, daarmee is het voorstel aangenomen.
De raad besluit:
Geen zienswijze in te dienen over deelname aan de Werkgeversvereniging
Samenwerkende Veiligheidsregio’s.

10.

Motie vreemd aan de orde van de dag - NLV / GroenWit : bestemmingsplan Vlieland
Kom
De heer Witting (NLV) dient namens de fracties NLV en GroenWit de motie in en geeft
een toelichting op de motie.
Wethouder Visser gaat niet inhoudelijk in op de motie omdat er eerst nader onderzoek
gedaan moet worden.
De heren Tammes (ABV), Veerdig (Lijst Fier), mevrouw De Lang (GroenWit), mevrouw
Hopman (NLV), de heren Figee (NLV), Witting (NLV) en Joosse (NLV) voeren het woord
in 1e termijn.
Wethouder Visser geeft aan dat het college met een schriftelijke reactie komt.
De heren Joosse, Pelgrim en Veerdig voeren het woord in 2de termijn.
Daarna gaan we over tot stemming:
Verzoekt het college:
•
Om geen beleid meer te voeren inzake de kruimelregeling. Dit vooruitlopend op de
omgevingswet waar deze kruimelregeling volledig komt te vervallen;
•
Onderzoek te doen naar de juridische mogelijkheden om deze aanpassingen op te
nemen in bestemmingsplan Vlieland kom;
•
In dit onderzoek mee te nemen of deze aanpassingen ook met terugwerkende kracht
geïmplementeerd kunnen worden;
•
Deze juridische mogelijkheden de raad van Vlieland voor te leggen;
Stemming: 6 stemmen voor (NLV en GroenWit) en 3 stemmen tegen (ABV en Lijst Fier),
daarmee is de motie aangenomen.

11.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 20.53 uur.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 22 maart 2021
de griffier,

de voorzitter,

M.G. Brinksma-Brandenburg

C. Schokker-Strampel
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