Besluitenlijst raadsvergadering maandag 22 maart 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:
M.G. Brinksma-Brandenburg

griffier

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. Ook een welkom aan de
twee insprekers de heer Van Heeringen en de heer Kriesch, die bij agendapunt 7 het
woord zullen voeren.
De heer Veerdig (Lijst Fier) kondigt een motie vreemd aan de orde van de dag aan.
De voorzitter stelt voor de motie te agenderen als punt 10, de sluiting wordt dan punt 11.
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.

2a.

Besluitenlijst raadsvergadering d.d. 15 februari 2021
De besluitenlijst wordt vastgesteld.

2b.

Verslag raadsvergadering d.d. 16 februari 2021
Het verslag wordt vastgesteld.

2c.

Overzicht moties en toezeggingen per 15 februari 2021
Wethouder De Ruijter geeft een toelichting op toezegging nummer 24 en 6.
Wethouder Visser geeft een toelichting op toezegging nummer 1 en 7.
Burgemeester Schokker geeft een toelichting op toezegging nummer 27 en 2.
De heer Pelgrim (GroenWit) stelt vragen over toezegging nummer 101, 139, 141, 145,
26 en 3.
De heer Figee (NLV) reageert op de toelichting van de wethouder aangaande
toezegging nummer 2.
De heer Tammes (ABV) stelt een vraag over motie nummer 28.
Wethouders Visser en De Ruijter en burgemeester Schokker beantwoorden de vragen.
De toelichtingen worden opgenomen op het overzicht moties en toezeggingen.
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Informeren
3a.

Mededelingen / stand van zaken waddensamenwerking, overige
samenwerkingsverbanden, De Jutter en Boswijk
Wethouder De Ruijter doet een mededeling over de volgende onderwerpen:
a. Gesprek met jeugd en jong volwassenen;
b. Uittreding GR Fryslân West;
c. Aardgasvrije wijk Duijnwijk.

3b.

Mededelingen corona-crisis
Wethouder Visser doet een mededeling over de vaccinatie en doet een oproep aan de
ondernemers om ondanks de verwachting dat er morgen geen versoepelingen worden
aangekondigd toch geduldig te blijven tot we meer ruimte krijgen.

4.

Informatie van het college
De volgende raadsleden stellen vragen over de volgende informatie van het college:
H.C. Veerdig (Lijst Fier): 017 – Besluitenlijst B&W agendapunt 8 Begroting Flidunen;
M. Figee (NLV):
013 – Besluitenlijst B&W agendapunt 8 Streekwerk advies;
017 – Besluitenlijst B&W agendapunt 7 Procesbegeleiding
ESCO Boswijk;
019 – Besluitenlijst B&W agendapunt 7 kasgeldlening SRV
en agendapunt 10 planologische keuzes Dorpsstraat;
016 – Beveiligingsbeleid;
J.D. Tammes (ABV):
009 – Besluitenlijst B&W agendapunt 8 technisch plan
E Kwadraat;
018 – Bestuur Stichting Flidunen;
019 – Besluitenlijst B&W agendapunt 7 kasgeldlening SRV;
G. Pelgrim (GroenWit):
017 – Besluitenlijst B&W agendapunt 7 Procesbegeleiding
ESCO Boswijk;
018 – Bestuur Stichting Flidunen;
H. de Lang (GroenWit):
019 – Besluitenlijst B&W agendapunt 10 planologische
keuzes Dorpsstraat;
013 – Besluitenlijst B&W agendapunten 3,5 en 6 instemmen
met strijdigheid bestemmingsplan;
017 – Besluitenlijst B&W agendapunt 6 Ontwerpbeleidsregels werken en werkzaamheden
recreatiewoningen gebied.
Wethouder De Ruijter en wethouder Visser beantwoorden de vragen.
Wethouder Visser zegt toe de vraag van mevrouw De Lang over de ontwerp-regels
werken en werkzaamheden recreatiewoningen gebied schriftelijk te beantwoorden.

5.

Ingekomen stukken
De heer Pelgrim (GroenWit) vraagt waarom brief 049 zo laat bij de raad is
binnengekomen. Deze vraag wordt schriftelijk beantwoord.
De heer Joosse (NLV) wil een vraag stellen over de Memo van het college op de motie
Vlieland Bestemmingsplan Kom. Deze memo staat nu niet op de agenda, maar komt bij
de raadsvergadering van 19 april aan de orde bij agendapunt 4.
De raad besluit:
De ingekomen stukken conform het behandelvoorstel af te handelen.
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6.

Vragenuurtje
De volgende raadsleden stellen een vraag aan het college:
•
H. de Lang (GroenWit) over besluit bouwplannen Havenweg 3;
•
De heer J.R. Witting (NLV) over onderhoud en vervanging fietspaden;
•
De heer G. Pelgrim (GroenWit) over 1. Fietsoversteekplaats Havenweg;
2. Vegen voetpad tussen Veerdam-Haven.
Wethouder Visser en burgemeester Schokker beantwoorden de vragen.
Wethouder Visser zegt toe de vraag van de heer Witting of het college nog een rol voor
de Raad ziet m.b.t. de fietspaden mee te nemen naar het college.
Burgemeester Schokker zegt toe dat er goed gekeken zal worden naar de
Fietsoversteekplaats Havenweg, waarbij een deskundige zal worden ingeschakeld.

7.

Spreekrecht voor burgers
De heer M. van Heeringen maakt gebruikt van het spreekrecht en geeft zijn mening over
de opclassificatie van de gemeente.
De raadsleden stellen een aantal vragen aan de heer Van Heeringen.
De heer A. Kriesch maakt eveneens gebruik van het spreekrecht en geeft zijn mening
over de parkeerplaats Vuurboetsplein en verkeer in de Nieuwstraat / W. de
Vlaminghweg.
De raadsleden stellen vragen aan de heer Kriesch en stellen voor dat de
verkeerskundige die gaat kijken naar de oversteekplaats Havenweg ook te vragen om te
kijken naar het verkeerssituatie Nieuwstraat / W. de Vlaminghweg.
De heer Joosse wil graag de gang van zaken rond het inspreken in het Presidium
bespreken.
De heer Pelgrim stelt voor om de vergadering een kort moment te schorsen. De raad
stemt hiermee in.
Schorsing: 21.27-21.35 uur

Besluiten
8.

Begraafplaats
Mevrouw Hopman (NLV), mevrouw De Lang (GroenWit), de heer Tammes (ABV) en de
heer Veerdig (Lijst Fier) voeren het woord in eerste termijn.
Wethouder De Ruijter reageert namens het college.
Mevrouw De Lang (GroenWit) voert het woord in tweede termijn.
De raad verlangt geen stemming, daarmee is het voorstel aangenomen.
De raad besluit:
1. het actiepunt uit het coalitieakkoord “uitbreiding van de begraafplaats en een
toekomstvisie hierop” niet uit te voeren;
2. het ruimen van opgezegde huurgraven op het oude gedeelte van de begraafplaats
toe te staan;
3. de regels aan te passen voor de uitgifte van nieuwe grafmonumenten voor het oude
gedeelte van de begraafplaats zodanig dat het huidige “monumentale’ aanzicht van
het oude gedeelte zoveel mogelijk behouden blijft.

9.

Rapport Rekenkamercommissie De Waddeneilanden – Zwembaden
De heren Pelgrim (GroenWit), Witting (NLV), Tammes (ABV) en Veerdig voeren het
woord in eerste termijn.
De heer Tammes mist het zwembad bij Hotel Seeduyn in het rapport.
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Wethouder De Ruijter reageert namens het college.
De heren Witting (NLV), Veerdig (Lijst Fier) en Pelgrim (GroenWit) voeren het woord in
tweede termijn.
Wethouder De Ruijter reageert namens het college.
De raad verlangt geen stemming, daarmee is het voorstel aangenomen.
De raad besluit:
1. kennis te nemen van het rapport ‘Quick scan zwembaden op de vijf
Waddeneilanden’ van de Rekenkamercommissie De Waddeneilanden;
2. de aanbevelingen 1, 2 en 3 over te nemen;
3. het college te verzoeken de aanbevelingen 1, 2 en 3 op te volgen;
4. het college te verzoeken de raad te informeren over de uitvoering van de
aanbevelingen voor 31 december 2021.
10.

Motie vreemd aan de orde van de dag
Motie Lijst Fier – Vlieland plastic vrij
De heer H.C. Veerdig (Lijst Fier) dient de motie in en licht deze toe.
Wethouder De Ruijter geeft een reactie namens het college.
De heren Pelgrim (GroenWit), Tammes (ABV) en Joosse (NLV) voeren het woord in
eerste termijn.
De heer Veerdig (Lijst Fier), mevrouw De Lang (GroenWit), de heren Joosse (NLV),
Tammes (ABV) en Figee (NLV) voeren het woord in tweede termijn.
Wethouder De Ruiter geeft een reactie namens het college.
Na de beraadslagingen gaan we over tot stemming.
Stemming: 4 stemmen voor (Lijst Fier, ABV en Figee (NLV) en 5 stemmen tegen
(GroenWit, Witting, Hopman en Joosse (NLV))
De motie is verworpen.

11.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.35.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 19 april 2021
de griffier,

de voorzitter,

M.G. Brinksma-Brandenburg

C. Schokker-Strampel
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