Besluitenlijst raadsvergadering maandag 19 april 2021
Aanvang 19:30 uur in hotel Seeduyn
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
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom in deze
raadsvergadering.
De fracties GroenWit en ABV willen een motie vreemd aan de orde van de dag
indienen. De voorzitter stelt voor om de moties als punt 17 te agenderen, de sluiting
wordt dan punt 18.
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.

2a.

Besluitenlijst raadsvergadering d.d. 22 maart 2021
De besluitenlijst wordt vastgesteld.

2b.

Overzicht moties en toezeggingen per 22 maart 2021
Wethouder Visser geeft een toelichting op de toezeggingen 101, 145, 18, 23 en 10.
Wethouder De Ruijter geeft een toelichting op toezegging 26.
Burgemeester Schokker geeft een toelichting op toezegging 141.
De heer Joosse (NLV) doet een suggestie n.a.v. toezegging 141.
De toelichtingen worden opgenomen op het overzicht moties en toezeggingen.

Informeren
3a.

Mededelingen / stand van zaken waddensamenwerking, overige
samenwerkingsverbanden, De Jutter en Boswijk
Wethouder De Ruijter doet een mededeling over de volgende onderwerpen:
•
Vertraging project Duinwijck gasvrij;
•
Transitievisie warmte;
•
Peukenoverlast;
•
Boswijk, welzijnsgebouw.

Besluitenlijst Raadsvergadering d.d. 19 april 2021

1

De heren Figee (NLV), Tammes (ABV) en Witting (NLV) stellen een vraag over de
mededelingen.
3b.

Mededelingen corona-crisis
Er zijn geen mededelingen over de corona-crisis, we wachten de persconferentie van
morgenavond af.

4.

Informatie van het college
De volgende raadsleden stellen vragen over de volgende informatie van het college:
H. de Lang (GroenWit): 031 – Besluitenlijst B&W agendapunt 5 Schetsplan
Havenweg 3;
025 - Reactie college Motie bestemmingsplan Vlieland Kom;
026 - VTH Uitvoeringsprogramma 2021 en jaarverslag 2020;
M. Figee (NLV):
026 - VTH Uitvoeringsprogramma 2021 en jaarverslag 2020;
W.J.C. Joosse (NLV): 025 - Reactie college Motie bestemmingsplan Vlieland Kom;
H.C. Veerdig (Lijst Fier): 025 - Reactie college Motie bestemmingsplan Vlieland Kom.
Burgemeester Schokker geeft een reactie op de vragen over 026 – VTH Uitvoeringsprogramma 2021 en jaarverslag 2020.
Wethouder Visser geeft een reactie op de opmerkingen van de raad met betrekking tot
document 025 Reactie college motie bestemmingsplan Vlieland Kom.

5.

Ingekomen stukken
Er zijn geen vragen of opmerkingen over de ingekomen stukken.
De raad besluit:
De ingekomen stukken conform het behandelvoorstel af te handelen.

6.

Vragenuurtje
De volgende raadsleden stellen een vraag aan het college:
•
W. Joosse (NLV) over
1. Vergunning ITGWO
2. Afvalinzameling buitengebied
Burgemeester Schokker en wethouder De Ruijter beantwoorden de vragen.
De heren Stuivenga (ABV) en Witting (NLV) reageren op de antwoorden.
Wethouder De Ruijter geeft aan dat er in het najaar informatie naar de raad komt over
de inzameling van huishoudelijk afval.

7.

Spreekrecht voor burgers
De heer M. van Heeringen houdt een betoog over het spreekrecht voor burgers.
Mevrouw Hopman (NLV), de heren Veerdig (Lijst Fier), Tammes (ABV), mevrouw De
Lang en de heer Pelgrim (GroenWit) reageren op de inspraak.

Bespreken
8.

Discussienota de Dorpsstraat
Wethouder Visser geeft een inleiding op de discussienota.
De heren Figee (NLV), Pelgrim (GroenWit), Veerdig (Lijst Fier) en Stuivenga (ABV)
geven het standpunt van de fractie weer op de discussienota.
Wethouder Visser reageert op de inbreng en stelt nog een aantal vragen.
De raad reageert uitgebreid in tweede termijn.
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De heer Figee wil zijn betoog wel delen met de overige raadsleden en zal dit via de
griffier toezenden.
Besluiten
9.

Programma Waddeneilanden
De heer Tammes (ABV) dient een amendement in en leest deze voor.
De heren Pelgrim (GroenWit), Witting (NLV) en Veerdig (Lijst Fier) voeren het woord in
eerste termijn.
Burgemeester Schokker reageert in eerste termijn namens het college.
De heren Tammes (ABV), Pelgrim (GroenWit), Figee (NLV) en Veerdig (Lijst Fier)
voeren het woord in tweede termijn.
Stemming over het amendement van ABV:
2 stemmen voor (ABV) en 7 stemmen tegen (NLV, GroenWit en Lijst Fier), daarmee is
het amendement verworpen.
Stemming over het raadsvoorstel:
De raad besluit:
1. kennis te nemen van het Werkdocument van het Programma(plan) Waddeneilanden
2. kennis te nemen van het verdere proces omtrent dit programma
3. geen zienswijze in te dienen
Stemming: unaniem voor, het voorstel is aangenomen.

10.

Beleidsnotitie mantelzorgondersteuning en -waardering 2021- 2025
Mevrouw Hopman (NLV), de heer Veerdig (Lijst Fier), mevrouw De Lang (GroenWit) en
de heer Tammes (ABV) voeren het woord in eerste termijn.
Wethouder De Ruijter reageert namens het college in eerste termijn.
De raad besluit:
De beleidsnotitie ‘Ondersteuning en waardering mantelzorgers gemeente Vlieland
2021-2025’ vast te stellen.
Stemming: unaniem voor, het voorstel is aangenomen.

11.

Verordening adviesraad Sociaal Domein Noardwest Fryslân 2021
Wethouder De Ruijter geeft een toelichting op dit voorstel. Intussen hebben twee
Vlielanders interesse in deelname aan de adviesraad.
De heer Pelgrim (GroenWit) voert het woord in eerste termijn.
Wethouder De Ruijter geeft een reactie namens het college.
De raad besluit:
De Verordening Adviesraad Sociaal Domein Noardwest Fryslân 2021 vast te stellen
ingaande 1 januari 2021.
Stemming: unaniem voor, het voorstel is aangenomen.

12.

Begroting Stichting OOV
De heer Veerdig (Lijst Fier), mevrouw De Lang (GroenWit) en de heer Joosse (NLV)
voeren het woord in eerste termijn.
Wethouder De Ruijter reageert namens het college.
De heer Pelgrim (GroenWit) voert het woord in tweede termijn.
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Wethouder De Ruijter zegt toe dat de informatie over de ontbrekende bedragen zodra
die informatie bekend is aan de raad wordt toegezonden.
De raad besluit:
In te stemmen met de begroting 2021-2024 van de Stichting OOV conform de geldende
statuten artikel 19, lid 3
Stemming: unaniem voor, het voorstel is aangenomen.
Schorsing: 22:05 – 22:19 uur (pauze)
13.

Verzoek om leningen Stichting Recreatiebelangen Vlieland
Wethouder Visser geeft eerst een korte toelichting en biedt aan om een fysieke
informatiesessie voor de raad te organiseren.
De heer Tammes (ABV) dient een amendement in en leest deze voor.
De heer Veerdig (Lijst Fier) dient een amendement in en geeft een toelichting.
Mevrouw De Lang (GroenWit), de heren Witting (N:V), Joosse (NLV) en Tammes (ABV)
voeren het woord in eerste termijn.
Wethouder Visser reageert namens het college in eerste termijn.
De heren Joosse (NLV), Pelgrim (GroenWit), Tammes (ABV), mevrouw De Lang
(GroenWit), de heren Veerdig (Lijst Fier) en Witting (NLV) voeren het woord in tweede
termijn.
Wethouder Visser reageert namens het college in tweede termijn.
Stemming over het amendement van ABV:
2 stemmen voor (ABV) en 7 stemmen tegen (NLV, Groen Wit, Lijst Fier), het
amendement is verworpen.
Stemming over het amendement van Lijst Fier:
Stelt de vergadering voor om van het voorliggende raadsvoorstel (agendapunt
13) beslispunt één (1) in stand te houden, beslispunt twee (2) te wijzigen en de
beslispunten drie (3) en vier (4) toe te voegen, op een wijze zoals hieronder
verwoord :
1. in te stemmen met het verstrekken van een kasgeldlening aan de SRV van €
210.000,- tegen 1.85%;
2. in te stemmen met een intern financieel onderzoek voor de eerste
langgeldlening, zodat het college in haar vergadering van 26 april 2021
hierover een besluit kan nemen;
3. in te stemmen met de eerste langgeldlening aan de SRV, mits het intern
financieel onderzoek en de randvoorwaarden omtrent staatssteunregels dit
niet in de weg staan;
4. in te stemmen met het inschakelen van een extern bureau ter beoordeling van
de overige twee investeringsprojecten, zodat het eindrapport hiervan uiterlijk in
februari 2022 kan worden gepresenteerd.En het besluit als zodanig aan te
passen.
Stemming: 7 stemmen voor (NLV, GroenWit), Lijst Fier) en 2 stemmen tegen (ABV),
het amendement is aangenomen.
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Stemming over het raadsvoorstel inclusief het aangenomen amendement van
Lijst Fier:
De raad besluit:
1. in te stemmen met het verstrekken van een kasgeldlening aan de SRV van
€ 210.000,- tegen 1.85%;
2. in te stemmen met een intern financieel onderzoek voor de eerste langgeldlening,
zodat het college in haar vergadering van 26 april 2021 hierover een besluit kan
nemen;
3. in te stemmen met de eerste langgeldlening aan de SRV, mits het intern financieel
onderzoek en de randvoorwaarden omtrent staatssteunregels dit niet in de weg
staan;
4. in te stemmen met het inschakelen van een extern bureau ter beoordeling van de
overige twee investeringsprojecten, zodat het eindrapport hiervan uiterlijk in februari
2022 kan worden gepresenteerd.
Stemming: 7 stemmen voor (NLV, GroenWit, Lijst Fier) en 2 stemmen tegen (ABV), het
voorstel is aangenomen.
14.

Lening aan Duinwijck Gasvrij
De heren Pelgrim (GroenWit) en Witting (NLV) voeren het woord in eerste termijn.
Wethouder De Ruijter reageert namens het college in eerste termijn.
De heren Witting en Tammes voeren het woord in tweede termijn.
Wethouder De Ruijter zegt toe de raad bij wijzigingen in de voortgang van het project
direct te informeren. (geldt tot de afronding van het project).
De raad besluit:
Aan het college aan te geven dat er geen wensen en bedenkingen zijn om aan
Duinwijck Gasvrij €150.000 euro uit te lenen tegen een rentepercentage van 1,5% ten
behoeve van het project Duinwijck Gasvrij.
Stemming: unaniem voor, het voorstel is aangenomen.

15.

FUMO wijziging GR
Mevrouw De Lang (GroenWit) en de heer Witting (NLV) voeren het woord in eerste
termijn.
Wethouder Visser reageert namens het college in eerste termijn.
De raad besluit:
Toestemming te verlenen aan het college van B&W voor het wijzigen van de
gemeenschappelijke regeling FUMO overeenkomstig de bij dit besluit behorende
bijlage met titel: “Gemeenschappelijke regeling Fryske Utfieringstjinst Miljeu en
Omjouwing – 2022”.
Stemming: unaniem voor, het voorstel is aangenomen.

16.

FUMO concept begroting 2022
De heer Tammes (ABV) dient een amendement in en leest deze voor.
De heren Witting (NLV), Tammes (ABV), Pelgrim (GroenWit) en de dames Hopman
(NLV) en De Lang (GroenWit) voeren het woord in eerste termijn.
Wethouder Visser reageert namens het college in eerste termijn.
Stemming over het amendement van ABV:
2 stemmen voor (ABV) en 7 stemmen tegen (NLV, GroenWit en Lijst Fier), het
amendement is verworpen.
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Stemming over het raadsvoorstel:
De raad besluit:
1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2022 FUMO
2. Geen zienswijze in te dienen over de ontwerpbegroting 2022 FUMO.
Stemming: unaniem voor, het voorstel is aangenomen.
17.
17a.

Moties vreemd aan de orde van de dag
Motie GroenWit – zorg om zorg op Vlieland
Mevrouw De Lang (GroenWit) dient een motie in en leest deze voor.
De heer Tammes (ABV), mevrouw De Lang (GroenWit), de heren Witting (NLV),
Veerdig (Lijst Fier) en Pelgrim (GroenWit) voeren het woord in eerste termijn.
Wethouder De Ruijter reageert namens het college in eerste termijn.
Mevrouw De Lang (GroenWit), de heer Pelgrim (GroenWit) en de heer Witting (NLV)
voeren het woord in tweede termijn.
Wethouder De Ruijter zegt toe om hierover in gesprek te gaan zowel met de interne
werkgroep als in de stuurgroep met de Kwadrant Groep.
Mevrouw De Lang vraagt een schorsing aan.
Schorsing: 23.44 – 23.50 uur
Mevrouw De Lang (GroenWit) deelt mee dat zij naar aanleiding van de toezegging van
wethouder De Ruijter de motie intrekt.

17b.

Motie GroenWit – zitkussens voor de Nicolaaskerk
De heer Pelgrim (GroenWit) dient een motie in en leest deze voor.
De heer Veerdig (Lijst Fier), mevrouw Hopman (NLV) en de heer Tammes (ABV)
voeren het woord in tweede termijn.
De burgemeester reageert namens het college in eerste termijn.
De heren Veerdig (Lijst Fier), Witting (NLV), mevrouw De Lang (GroenWit), de heren
Tammes (ABV) en Pelgrim (GroenWit) voeren het woord in tweede termijn.
Verzoekt het college:
Ter ondersteuning van de lopende inzamelactie, een eenmalige subsidie te
verstrekken, ter aanvulling tot het benodigde bedrag, van maximaal € 800,- (dit is 20
meter kussens) ten behoeve van de aankoop van de kussens en dit bedrag te dekken
uit de egalisatiereserve Welzijn en Cultuur.
Stemming: unaniem voor, de motie is aangenomen.

17c.

Motie ABV – voorrang toewijzing huurwoningen
De heer Tammes (ABV) dient een motie in en leest deze voor.
De heren Figee (NLV), Veerdig (Lijst Fier) en Tammes (ABV) voeren het woord in
eerste termijn.
Wethouder Visser reageert namens het college.
De heren Figee (NLV), Tammes (ABV) en Witting (NLV) voeren het woord in tweede
termijn.
Stemming: 2 stemmen voor (ABV) en 7 stemmen tegen (NLV, Lijst Fier en GroenWit),
de motie is verworpen.

Besluitenlijst Raadsvergadering d.d. 19 april 2021

6

18.

Sluiting
Mevrouw Hopman vraagt het woord en geeft aan dat dit de laatste reguliere
raadsvergadering is van onze voorzitter. Dit willen we niet ongemerkt voorbij laten
gaan. Mevrouw Hopman biedt, namens de raad, de voorzitter een bos bloemen aan
voor het voorzitten van 80 raadsvergaderingen in de afgelopen 6 jaar.
De voorzitter bedankt de raad voor het mooie boeket bloemen en sluit de vergadering.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 31 mei 2021
de griffier,

de voorzitter,

M.G. Brinksma-Brandenburg

M. Schrier
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