Besluitenlijst raadsvergadering maandag 28 juni 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 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
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 M. Figee

NLV

1.

Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom in deze
raadsvergadering. De heer M. Figee (NLV) is met kennisgeving afwezig.
Er is een motie vreemd aan de orde van de dag ingediend door de heer Veerdig, Lijst
Fier. De voorzitter stelt voor de motie te agenderen onder punt 14, waardoor de sluiting
verschuift naar punt 15.
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.

2a.

Besluitenlijst raadsvergadering d.d. 31 mei 2021
De besluitenlijst wordt vastgesteld.

2b.

Overzicht moties en toezeggingen per 31 mei 2021
Wethouder Visser geeft een toelichting bij de toezeggingen 139 en 145.
Wethouder De Ruijter geeft een toelichting bij toezegging 22 (2021).
Burgemeester Schrier geeft een toelichting bij toezegging 8 en 18 (2020)
De heer Stuivenga (ABV) vraagt naar het afgedaan beschouwen van Motie 28 ELVwoningen de ABV-fractie is het hier niet mee eens.
Wethouder De Ruijter geeft een reactie: De Kwadrantgroep is verantwoordelijk voor de
zorg, de gemeente voor het gebouw. De Kwadrantgroep is akkoord met deze oplossing,
daarmee is de motie afgedaan.
De heer Veerdig (Lijst Fier) stelt een vraag over toezegging 12 en 22;
De heer Pelgrim (GroenWit) stelt een vraag over toezegging 21;
De heer Joosse (NLV) stelt een vraag over toezegging 19.
De collegeleden 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 Visser deelt mee dat er een pilot door rederij Doeksen wordt gedaan om de
vrachtboot 3x per week om 05.00 uur te laten varen i.v.m. aanvoer van levensmiddelen.

3b.

Mededelingen corona-crisis
De voorzitter geeft een korte toelichting, de maatregelen zijn weer verruimd en de
komende dagen is de GGD op Vlieland voor de tweede vaccinatie ronde.

4.

Informatie van het college
Er zijn geen vragen over de informatie van het college.

5.

Ingekomen stukken
De heer Pelgrim (GroenWit) heeft een aantal opmerkingen over de volgende brieven:
097 – VNG Ledenbrief 034 Convenanten hulpmiddelen - deze brief graag voor advies
naar college;
100 – Leefbaarheid Dorpsstraat;
109 – Vorming Streekomroep.
De raad besluit:
De ingekomen stukken conform het behandelvoorstel af te handelen m.u.v. brief 2021097, deze brief voor advies in handen van het college stellen.

6.

Vragenuurtje
De volgende raadsleden stellen een vraag aan het college:
De heer J.D. Tammes (ABV) over:
1. Maximaal aantal recreatieve bedden;
2. Stichtingen en verenigingen t.o.v. Wet toezicht besturen van rechtspersonen;
3. Leningen Stichting Recreatiebelangen Vlieland.
Wethouder Visser beantwoordt de vragen.

7.

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

Besluiten
8.

Vaststellen jaarrekening Gemeente Vlieland 2020
De heer Tammes geeft een reactie namens de Auditcommissie.
De heren Pelgrim (GroenWit) en Veerdig (Lijst Fier) voeren het woord in 1ste termijn.
Wethouder Visser en wethouder De Ruijter beantwoorden de vragen van de heer
Pelgrim. Wethouder De Ruijter stelt voor om een presentatie aan te vragen bij de
stichting Circulair Vlieland.
Wethouder Visser zal de vragen van de heer Veerdig schriftelijk beantwoorden.
Mevrouw De Lang voert het woord in 2de termijn.
Wethouder Visser geeft een reactie.
De raad verlangt geen stemming, daarmee is het voorstel aangenomen.
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De raad besluit:
1. De jaarrekening 2020 vast te stellen en het jaarrekening saldo van € 580.000 toe te
voegen aan de algemene reserve.
2. In te stemmen met het feit dat de bestemmingsreserve wegen haar maximum van
€500.000 overschrijdt.
3. Kennis te nemen van het accountantsrapport 2020.
9.

Tweede begroting na wijziging 2021 van de Dienst Sociale Zaken en
Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
Niemand wenst het woord te voeren over dit agendapunt.
De raad verlangt geen stemming, daarmee is het voorstel aangenomen.
De raad besluit:
1. Kennis te nemen van de 2de begroting na wijziging 2021 van De Dienst Noardwest
Fryslân en hierover geen zienswijzen in te dienen.

10.

Begroting 2022 van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest
Fryslân.
Niemand wenst het woord te voeren over dit agendapunt.
De raad verlangt geen stemming, daarmee is het voorstel aangenomen.
De raad besluit:
1. Geen wensen of bedenkingen te uiten aangaande de concept begroting 2022 van
de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân.

11.

Vaststellen Regionale Energie Strategie Fryslân 1.0
Wethouder De Ruijter doet een korte mededeling.
De heren Veerdig (Lijst Fier) en Tammes (ABV) voeren het woord in 1 ste termijn.
Wethouder De Ruijter geeft een reactie.
De raad verlangt geen stemming, daarmee is het voorstel aangenomen.
De raad besluit:
de Regionale Energie Strategie (RES) Fryslân 1.0 vast te stellen.

12.

Agenda herstel biodiversiteit provinsje Fryslân
De heren Tammes (ABV), Joosse (NLV), Veerdig (Lijst Fier) en mevrouw De Lang
(GroenWit) voeren het woord in 1ste termijn.
Wethouder De Ruijter geeft een reactie in 1ste termijn.
De heren Joosse (NLV), Veerdig (Lijst Fier) voeren het woord in 2 de termijn.
Wethouder De Ruijter reageert in 2de termijn.
De raad verlangt geen stemming, daarmee is het voorstel aangenomen.
De raad besluit:
1. De agenda herstel biodiversiteit Fryslân ter kennisgeving aannemen
2. In te stemmen met het blijven aanhaken bij de provinciale agenda
3. In te stemmen met de gezamenlijke reactie
4. In te stemmen met het ontwikkelen van een eigen programma biodiversiteit voor de
bebouwde omgeving
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13.

Eerste begrotingswijziging 2021
De heer Tammes voert het woord in 1ste termijn.
Wethouder Visser geeft een reactie namens het college.
De raad verlangt geen stemming, daarmee is het voorstel aangenomen.
De raad besluit:
de eerste wijziging van de programmabegroting gemeente Vlieland 2021, volgens
bijlage 1 en 2, vast te stellen.

14.

Motie vreemd aan de orde van de dag
De heer Veerdig (Lijst Fier) dient de motie Het Schone Lucht akkoord in.
De heren Witting (NLV), Pelgrim (GroenWit) en Veerdig (Lijst Fier) voeren het woord in
1ste termijn en er volgen een aantal interrupties.
Wethouder De Ruijter geeft een reactie namens het college.
De heren Witting (NLV) en Veerdig (Lijst Fier) voeren het woord in 2 de termijn.
De raad verzoekt het college:
om te overwegen zich te committeren aan het ‘Het Schone Lucht Akkoord’ en dit als
Waddenregio op te pakken en verder uit te dragen.
Stemming: 1 stem voor (Lijst Fier) en 7 stemmen tegen (NLV, GroenWit, ABV)

15.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.25 uur

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 6 september 2021
de griffier,

de voorzitter,

M.G. Brinksma-Brandenburg

M. Schrier
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