Besluitenlijst raadsvergadering maandag 31 mei 2021
Aanvang 19:30 uur Hotel Seeduyn
voorzitter:
De heer M. Schrier

burgemeester

Aanwezig de leden:
Mevrouw N. Hopman
De heer J.R. Witting
De heer M. Figee
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
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

Afwezig met kennisgeving:
De heer W.J.C. Joosse

NLV

1.

Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom in deze
raadsvergadering. De heer W.J.C. Joosse (NLV) is helaas afwezig.
De heer M. van Heeringen heeft zich aangemeld voor het spreekrecht. De voorzitter
stelt voor om het spreekrecht, wat als punt 7 op de agenda staat, naar voren te halen en
daarmee te starten. Vanwege de corona-maatregelen wordt er nog geen publiek bij de
raadsvergadering toegelaten. De heer van Heeringen kan dan na het spreekrecht de
vergadering verlaten.
De raad stemt hiermee in, de agenda wordt gewijzigd vastgesteld.

7.

Spreekrecht voor burgers
De heer M. van Heeringen over Participatiebeleid.
De heer Veerdig (Lijst Fier), mevrouw De Lang (GroenWit) en de voorzitter geven een
reactie.

2a.

Besluitenlijst raadsvergadering d.d. 19 april 2021
De besluitenlijst wordt vastgesteld.

2b.

Overzicht moties en toezeggingen per 19 april 2021
Wethouder Visser geeft een toelichting op toezegging 101.
Wethouder De Ruijter geeft een toelichting op toezeggingen 24 en 16.
Burgemeester Schrier geeft een toelichting op toezegging 8.
De heer Tammes (ABV) stelt een vraag over toezegging 101.
De heer Stuivenga (ABV) stelt een vraag over toezegging 28.
De heer Witting (NLV) stelt een vraag over toezeggingen 11 en 12.
De heer Pelgrim (GroenWit) stelt een vraag over toezegging 26.
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 deelt mee dat er een inwoner van Vlieland benoemd is tot
aspirant-lid van de adviesraad Sociaal Domein.

3b.

Mededelingen corona-crisis
Wethouder Visser deelt mee dat er 80% opkomst was bij de vaccinatie, dat is een mooie
opkomst. Hij roept de nog niet gevaccineerde inwoners wel op om dit alsnog te doen.
Verder zien we uit naar de versoepelingen die op 5 juni zullen ingaan.
Burgemeester Schrier voegt toe dat de maatregelen nog wel blijven gelden ook al ben je
gevaccineerd.

4.

Informatie van het college
De volgende raadsleden stellen vragen over de volgende informatie van het college:
G. Pelgrim (GroenWit):
034 – inhaakkalender;
H. de Lang (GroenWit): 039 – Beleidsregels Evenementen Open Lucht Vlieland;
H.C. Veerdig (Lijst Fier): 039 – Beleidsregels Evenementen Open Lucht Vlieland;
J.D. Tammes (ABV):
039 – Beleidsregels Evenementen Open Lucht Vlieland;
J.R. Witting (NLV):
035 – Rapport Fietspaden Waddeneilanden.
Wethouder De Ruijter geeft een reactie op 034 – inhaakkalender en vraagt de heer
Pelgrim zijn betoog digitaal in te dienen zodat er naar gekeken kan worden.
Burgemeester Schrier reageert op 039 – Beleidsregels Evenementen Open Lucht
Vlieland en zegt toe om de opmerkingen van de heren Veerdig en Tammes mee te
nemen voor ambtelijk overleg.
Wethouder Visser geeft aan dat er weer gesprekken zijn met alle Waddeneilanden over
035 – Rapport Fietspaden Waddeneilanden en zegt toe het onderwerp in het college te
bespreken en te bekijken op welke wijze de raad hierin betrokken kan worden.

5.

Ingekomen stukken
De heer Pelgrim stelt een vraag over ingekomen stuk 084 – Brief VNG Nieuwe
achtervangovereenkomst Gemeente – Waarborgfonds Sociale Woningbouw.
Wethouder De Ruijter zegt toe dit te zullen uitzoeken en de raad hierover te informeren.
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 J.D. Tammes (ABV) over 1. Wet toezicht besturen Rechtspersonen
2. Bescherming tuin Arnhuis
•
De heer H.C. Veerdig (Lijst Fier) over het onderhoud van het sportveld
Wethouder Visser en De Ruijter beantwoorden de vragen.
Wethouder De Ruijter zegt toe te zullen nakijken of de bomen in de tuin van het Armhuis
op de Bomenlijst voorkomen en de raad hier schriftelijk over te informeren.
Wethouder De Ruijter zegt toe dat er in juni begonnen wordt met het groot onderhoud
van het sportveld en dat er gebruikersovereenkomsten gesloten zullen worden.
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Besluiten
8.

Toewijzingsbeleid Boswijk
De heren Witting (NLV), Stuivenga (ABV), Veerdig (Lijst Fier) en Tammes (ABV) voeren
het woord in 1ste termijn.
Wethouder De Ruijter geeft een reactie en beantwoordt de vragen.
De heren Witting (NLV) en Veerdig (Lijst Fier) voeren het woord in 2de termijn.
Wethouder De Ruijter reageert namens het college en vraagt een schorsing aan.
Schorsing: 20:50 – 21:07
Wethouder De Ruijter geeft een toelichting.
De heer Witting (NLV) dient een amendement in.
Na de beraadslagingen gaan we over tot stemming:
Amendement NLV:
Stelt de vergadering voor het toewijzingsbeleid Boswijk als volgt te wijzigen:
Pagina 6 van het Toewijzingsbeleid Boswijk – Overige bepalingen:
De tekst van Bullit 7 als volgt te wijzigen:
•
In tegenstelling tot de bepaling in de huisvestingsverordening, waarin staat dat een
belangstellende pas inschrijfduur opbouwt bij verkoop aan kopers zonder
economisch-maatschappelijke binding als de woning verkocht is, geldt dat niet voor
de allereerste toewijzing van de woningen in de Boswijk.
Daarna geldt hetzelfde als in de huisvestingsverordening; belangstellenden die in
een eigen woning wonen en deze uit eigen beweging besluiten te verkopen buiten
de categorie van mensen met een economisch-maatschappelijke binding, kunnen
pas punten voor inschrijfduur opbouwen vanaf het moment dat hun woning
verkocht is. Belangstellenden die in een eigen woning wonen en deze besluiten te
verkopen aan iemand met een economische-maatschappelijke binding bouwen wel
inschrijfduur af vanaf het moment van inschrijving in het register.
Stemming: 6 stemmen voor (NLV, Lijst Fier, ABV) en 2 stemmen tegen (GroenWit),
daarmee is het amendement aangenomen.
De raad besluit inclusief bovenstaand amendement:
1.
In te stemmen met het toewijzingsbeleid Boswijk
Stemming: 8 stemmen voor (unaniem)

9.

Voorontwerpbestemmingsplan Oost-Vlieland - Dorpsstraat 10 en 12 en
Willem de Vlaminghweg 11
Mevrouw De Lang (GroenWit), de heren Tammes (ABV) en Veerdig (Lijst Fier) en
mevrouw Hopman (NLV) voeren het woord in 1ste termijn.
Wethouder Visser reageert namens het college en zegt toe schriftelijk terug te komen op
de vraag of de welstandscommissie wordt geraadpleegd bij bouwwerken aan de Willem
de Vlaminghweg.
De heren Tammes en Stuivenga voeren het woord in 2de termijn.
Wethouder Visser geeft een reactie.
Na de beraadslagingen gaan we over tot stemming.
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De raad besluit:
1. In te stemmen met het voorontwerpbestemmingsplan Oost-Vlieland Dorpsstraat 10 en 12 en Willem de Vlaminghweg 11
2. Het voorontwerpbestemmingsplan Oost-Vlieland - Dorpsstraat 10 en 12 en
Willem de Vlaminghweg 11 vrij te geven voor de inspraak- en
overlegprocedure
Stemming: Unaniem (8) aangenomen.
10.

Begroting 2022 en Jaarrekening 2020 Gemeenschappelijke Regeling de
Waddeneilanden
De heren Figee (NLV) en Tammes (ABV) voeren het woord in 1ste termijn.
Burgemeester Schrier beantwoordt de vragen.
De raad verlangt geen stemming over dit besluit, daarmee is het voorstel aangenomen.
De raad besluit:
1. De begroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025 van de
Gemeenschappelijke regeling de Waddeneilanden voor kennisgeving aan te
nemen;
2. Op de begroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025 van de
gemeenschappelijke regeling de Waddeneilanden geen zienswijze in te
dienen.
3. Kennis nemen van de vastgestelde Jaarrekening 2020 van de
gemeenschappelijke regeling de Waddeneilanden

11.

Jaarrekening 2020, eerste begrotingswijziging 2021 en begroting 2022
Veiligheidsregio Fryslan
Niemand voert het woord bij dit agendapunt.
De raad verlangt geen stemming over dit besluit, daarmee is het voorstel aangenomen.
De raad besluit:
1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2020, begroting 2022 en eerste
begrotingswijziging 2021 van de veiligheidsregio Fryslân;
2. Geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de financiële stukken van de
Veiligheidsregio Fryslân.

12.

Ontwerpbegroting 2022 en Jaarverslag 2020 Hûs en Hiem
De heer Pelgrim en mevrouw De Lang (GroenWit) voeren het woord in 1 ste termijn.
Wethouder Visser geeft een reactie.
De raad verlangt geen stemming over dit besluit, daarmee is het voorstel aangenomen.
De raad besluit:
1. de ontwerpbegroting Hûs en Hiem 2022 vast te stellen en geen zienswijzen in
te dienen;
2. Kennis te nemen van het Jaarverslag 2020 van Hûs en Hiem.

13.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21:50 uur.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 28 juni 2021
de griffier,
M.G. Brinksma-Brandenburg

de voorzitter,
M. Schrier

Besluitenlijst Raadsvergadering d.d. 31 mei 2021

4

