Besluitenlijst raadsvergadering maandag 14 december 2020
Aanvang 19:45 uur digitaal via StarLeaf
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.D. Tammes
De heer J. Stuivenga
De heer H.C. 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
Na het controleren van de presentie opent de voorzitter de vergadering en heet iedereen van
harte welkom in deze digitale raadsvergadering. Vanwege de toespraak van de Minister
President beginnen we de raadsvergadering 15 minuten later.
De heer H.C. Veerdig (Lijst Fier) kondigt een motie vreemd aan de orde van de dag aan. De
motie wordt toegevoegd aan de agenda als punt 18, de sluiting wordt dan punt 19.
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.

2. a: Besluitenlijst 16 november 2020
De besluitenlijst wordt vastgesteld.
b: Overzicht moties/toezeggingen per 16 november 2020
Wethouder Visser geeft een toelichting op de nrs: 14, 15, 18 en 23.
Burgemeester Schokker geeft een toelichting op nr. 8.
De heren Pelgrim (GroenWit) en Tammes (ABV) reageren op de toelichting.

3. a. Mededelingen / stand van zaken waddensamenwerking, overige
samenwerkingsverbanden, De Jutter en de Uiterton
Wethouder De Ruijter doet een mededeling over:
• Zorgvilla Boswijk;
• Omvorming Sociale Dienst
• GR Fryslân West
Mevrouw Hopman (NLV) en mevrouw De Lang (GroenWit) reageren op de mededeling omtrent
Boswijk.
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b. Mededelingen coronacrisis
Wethouder Visser geeft een toelichting op de huidige stand van zaken.
De heren Stuivenga (ABV) en Joosse (NLV) stellen een vraag.
Burgemeester Schokker en wethouder Visser geven een reactie.
4. Informatie van het college
De volgende raadsleden stellen vragen over de informatie van het college:
De heer Pelgrim (GroenWit) over 41 Vervoersplan 2021 TSM;
43 B&W 10-11 punt 7 Onderzoek gebruik Thermische energie
oppervlakte water.
De heer Figee (NLV) over
41 Vervoersplan 2021 TSM
De heer Veerdig (Lijst Fier) over
Tijdelijke wet maatregelen Covid-19
De vragen worden beantwoord door burgemeester Schokker en wethouder De Ruijter.

5. Ingekomen stukken
De heer Veerdig (Lijst Fier) over
nr. 136 VNG Ledenbrief Coronacrisis – Jongeren in coronatijd
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:
•
M. Figee (NLV) – kindertoeslagaffaire
•
G. Pelgrim (GroenWit) – logeervoorziening ziekenhuis
•
N. Hopman (NLV) – drukte Dorpsstraat bouwverkeer
De vragen worden beantwoord door wethouder De Ruijter en wethouder Visser.
Wethouder De Ruijter zegt toe om in Uit het Kastje een oproep te plaatsen dat gezinnen die
getroffen zijn door de kindertoeslagaffaire zich kunnen melden bij de gemeente.
Wethouder De Ruijter zegt toe om in gesprek te gaan met de hoteleigenaar die meerdere hotels
heeft in Nederland over voorzieningen voor naaste familie van ziekenhuispatiënten.
Wethouder Visser zegt toe de problemen met bouwverkeer in de Dorpsstraat mee te nemen in
een totaalplan na de evaluatie van de afsluiting van de Dorpsstraat. Daarin zal tevens een
kostenplaatje voor een constructieve manier van afsluiten worden meegenomen.
7. Spreekrecht voor burgers
Er heeft zich geen inspreker gemeld voor het spreekrecht.
Bespreken
8. Evenementenbeleid
Burgemeester Schokker geeft een inleiding op het bespreekstuk waarna de raadsleden
uitgebreid hun reactie geven op de inhoud.
De inbreng van de gemeenteraad wordt meegenomen in de verdere uitwerking.
Burgemeester Schokker zegt toe de betreffende stakeholders te betrekken bij de uitwerking
van het evenementenbeleid.
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9. Verduurzaming gebouwen in relatie tot waarden beschermd dorpsgezicht
Wethouder Visser geeft een inleiding op het bespreekstuk.
De raadsleden geven hun visie op de inhoud van het bespreekstuk.
De wethouder neemt de reacties van de raad mee in de nadere uitwerking.
Schorsing 21.45- 21.55: De vergadering wordt geschorst voor een korte pauze.
Besluiten
10. Beleidsplan Openbare verlichting
Mevrouw Hopman (NLV), de heren Pelgrim (GroenWit), Stuivenga (ABV) en Veerdig (Lijst Fier)
voeren het woord in eerste termijn.
Wethouder Visser geeft een reactie namens het college.
Er wordt geen stemming verlangd, daarmee is het voorstel aangenomen.
De raad besluit:
1. Het beleidsplan openbare verlichting “Donker waar mogelijk, licht waar nodig”
versie 0.3 november 2020 vast te stellen..

11. ELV (Eerste Lijns Verblijf) -woningen Boswijk
De heren Pelgrim (GroenWit), Tammes (ABV), Witting (NLV) en Veerdig (lijst Fier) voeren het
woord in eerste termijn.
De heer Tammes (ABV) dient een motie in.
Wethouder De Ruijter geeft een reactie namens het college.
De heren Witting (NLV), Tammes (ABV), Veerdig (Lijst Fier) en Pelgrim (GroenWit) voeren het
woord in tweede termijn.
Wethouder De Ruijter reageert in tweede termijn.
We gaan over tot hoofdelijke stemming.
De raad besluit:
In te stemmen met het realiseren van twee ELV-woningen in de meest nabij de zorgvilla gelegen
S-woning (beneden)
Stemverklaring: mw. De Lang (GroenWit) stemt wel voor, maar vindt het een beperkt voorstel.
Stemming: 5 stemmen voor (NLV, De Lang, GroenWit) en 4 tegen (ABV, Lijst Fier, Pelgrim,
GroenWit), daarmee is het voorstel aangenomen.
Stemming over de motie ABV:
Verzoekt het college tot:
1. Het aan brengen van een Alarm-opvolging systeem in de S-woningen, met spreek-luister
verbinding en tevens alarmering ten gunste van de brandveiligheid.
2. Het aanbrengen van een rail systeem in de reeds aangewezen S-woning voor een
plafondlift, welke beide bedden kan bedienen.
3. De resterende S-woningen zodanig technisch in te richten opdat deze op termijn
inzetbaar kunnen zijn als volledige zorgwoning.
Stemverklaring: mw. De Lang, verzoekt de punten in de motie in de overweging mee te nemen.
Stemming: 5 stemmen voor (ABV, Lijst Fier, GroenWit) en 4 stemmen tegen (NLV), daarmee is
de motie aangenomen.
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12. Vaststellen verordeningen in het Sociaal Domein
Mevrouw De Lang (GroenWit) en de heer Stuivenga (ABV) voeren het woord in eerste termijn.
Wethouder De Ruiter geeft een reactie.
De raad wenst geen stemming, daarmee is het voorstel aangenomen.
De raad besluit:
Vast te stellen de:
1.
Afstemmingsverordening Participatiewet, Bbz 2004, IOAW en IOAZ Vlieland 2020
2.
Handhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2020 Vlieland
3.
Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ Vlieland 2020
4.
Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet 2020 Vlieland
5.
Verordening individuele studietoeslag Participatiewet Vlieland
6.
Verordening Jeugdhulp 2020 Vlieland
7.
Verordening Loonkostensubsidie Vlieland 2020
8.
Verordening Tegenprestatie Vlieland 2020
9.
Verordening Wmo 2020 Vlieland

13. Eerste begroting 2021 GR Fryslân West
Mevrouw De Lang (GroenWit) voert het woord in eerste termijn.
Wethouder De Ruijter geeft een reactie.
De raad verlangt geen stemming, daarmee is het voorstel aangenomen.
De raad besluit:
1.
kennis te nemen van de eerste begroting 2021 van de GR Fryslân-West;
2.
een zienswijze te geven volgens bijgaande brief op de eerste begroting 2021.

14. Belastingverordeningen 2021
De heren Figee (NLV), Tammes (ABV), Joosse (NLV) en Pelgrim (GroenWit) voeren het woord in
eerste termijn.
Wethouder Visser en wethouder De Ruijter geven een reactie.
Wethouder Visser zegt toe de vraag van de heer Figee, of de indexering van de toeristenbelasting ook opgenomen moet worden in de verordening, schriftelijk te beantwoorden.
Stemverklaring: De fractie ABV vindt dat de toeristenbelasting voorlopig niet verder verhoogd
moet worden.
De raad verlangt geen stemming, daarmee is het voorstel aangenomen.
De raad besluit vast te stellen:
1.
De Verordening onroerendezaakbelasting 2021
2.
De Verordening afvalstoffenheffing 2021
3.
De Verordening reinigingsrechten 2021
4.
De Verordening rioolheffing 2021
5.
De Verordening toeristenbelasting 2021
6.
De Verordening watertoeristenbelasting 2021
7.
De Verordening forensenbelasting 2021
8.
De Verordening lijkbezorgingsrechten 2021
9.
De Verordening precariobelasting 2021
10.
De Legesverordening 2021
11.
De Verordening hondenbelasting 2021
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15. Verordening adviescommissie bezwaarschriften
De heren Pelgrim (GroenWit) en Veerdig (Lijst Fier) voeren het woord in eerste termijn.
Burgemeester Schokker geeft een reactie namens het college.
De raad verlangt geen stemming, daarmee is het voorstel aangenomen.
De raad besluit:
1. De verordening Adviescommissie bezwaarschriften vast te stellen.

16. 7de Begrotingswijziging 2020
De heer Figee (NLV) voert het woord in eerste termijn.
De raad verlangt geen stemming, daarmee is het voorstel aangenomen.
De raad besluit:
De zevende wijziging van de programmabegroting gemeente Vlieland 2020 vast te stellen
conform bijlage 1 en 2.

17. Verzoek tot opclassificatie van de gemeente Vlieland
Mevrouw Hopman, als voorzitter van de vertrouwenscommissie, licht het voorstel toe.
De heren Pelgrim (GroenWit) en Stuivenga (ABV) voeren het woord in eerste termijn.
Mevrouw Hopman (voorzitter vertrouwenscommissie) en wethouder De Ruijter geven een reactie.
We gaan over tot hoofdelijke stemming.
De raad besluit:
Een verzoek tot opclassificatie van de gemeente Vlieland aan het college van Gedeputeerde
Staten van Fryslân te richten.
Stemming: 8 stemmen voor (NLV, GroenWit, Lijst Fier, Tammes, ABV) en 1 stem tegen
(Stuivenga, ABV), het voorstel is aangenomen.

18. Motie Vreemd aan de orde van de dag
De heer Veerdig (Lijst Fier) dient een motie over ‘Journalistieke verslaglegging
raadsvergaderingen Vlieland’ in en licht deze toe.
Burgemeester Schokker geeft een reactie namens het college.
De motie wordt in stemming gebracht.
Verzoekt het college van B&W:
met een voorstel te komen voor het instellen van een mediafonds waaruit een eilander columnist
voor een bepaalde periode zijn of haar maandelijkse bijdrage in vrijheid en onafhankelijkheid kan
leveren wat de lokale politiek betreft, en waarvoor periodiek een standaardbedrag aan hem of
haar wordt uitbetaald,
Stemming: 1 stem voor (Lijst Fier) en 8 stemmen tegen, daarmee is de motie verworpen.

19. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering rond 23.20 uur.
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Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 25 januari 2021
de loco-griffier,

de voorzitter,

J. de Jager

C. Schokker-Strampel
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