Besluitenlijst raadsvergadering maandag 11 oktober 2021
Aanvang 19:30 uur
voorzitter:
De heer M. Schrier

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, voor het eerst
sinds anderhalf jaar weer in de raadszaal. Welkom voor cursisten van Politiek Actief en
aan onze inspreker de heer H.Vrielink.
De voorzitter stelt voor om punt 7, inspreekrecht voor burgers, als eerste te behandelen
als punt 1a. De vergadering stemt hiermee in.
De heer Joosse geeft aan dat hij bij agendapunt 11, op grond van artikel 28a
gemeentewet, niet aan de beraadslagingen zal deelnemen en niet zal stemmen.
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.

1a.

Inspreekrecht voor burgers
De heer Vrielink over drukte op het eiland en de daarmee samenhangende
personeelshuisvesting.
De heer Veerdig (Lijst Fier), de heer Tammes (ABV), de heer Figee (NLV) en mevrouw
Hopman (NLV) geven een reactie en stellen vragen.
De burgemeester vertelt dat er een grote oefening is op het eiland, hij wordt hierover zo
nu en dan gebeld en kan straks ook weggeroepen worden, dan zal onze vicevoorzitter
de voorzittersrol overnemen.

2a.

Besluitenlijst raadsvergadering d.d. 6 september 2021
De besluitenlijst wordt vastgesteld.

2b.

Overzicht moties en toezeggingen per 6 september 2021
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Informeren
3.

Mededelingen college
Er zijn geen mededelingen van het college.

4.

Informatie van het college
De heer Tammes (ABV) heeft vragen over:
•
2021-067 Besluitenlijst B&W 24 Augustus
o Punt 4 Projectplan duurzame Wadden 2021-2022;
o Punt 6 Aanwijzingsbesluit Algemene plaatselijke verordening;
•
2021-069 Besluitenlijst B&W 31 Augustus Punt 5 Ontheffing kettingbeding;
•
2021-072 Antwoord op schriftelijke vragen ABV – Open erfzone;
•
2021-077 Subsidie realisatie Hang-out.
De wethouders De Ruijter en Visser en burgemeester Schrier beantwoorden de vragen.
De heer Figee (NLV) stelt een vraag over:
•
2021-070 Verkeerskundig advies
Burgemeester Schrier geeft antwoord op deze vraag.
De heren Veerdig (Lijst Fier), Stuivenga (ABV) en Witting (NLV) geven een reactie op
bovenstaand onderwerp.
De heer Figee vraagt of het college bekend is met ‘overheidsmaatregelen stimulering
verkeersmaatregelen’ een subsidie die nog tot het eind van het jaar open staat.
Burgemeester Schrier zegt toe om te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om gebruik
te maken van deze subsidie.

5.

Ingekomen stukken
De heer Pelgrim (GroenWit) stelt een vraag over 2021–188 RKC-rapport Kansen voor
Duurzaamheid op Texel.
Wethouder Ruijter geeft een reactie en geeft aan dat de raad begin 2022 een conceptnota Duurzaamheid kan verwachten.
De raad besluit:
De ingekomen stukken conform het behandelvoorstel af te handelen.

6.

Vragenuurtje
De volgende raadsleden stellen een vraag aan het college:
•
H. de Lang (GroenWit): paaltjes op diverse plaatsen
•
H. de Lang (GroenWit): onderhoud Armhuys en tuin
•
W. Joosse (NLV):
Armhuys - exploitatie
De vragen worden beantwoord door burgemeester Schrier en Wethouder Visser.
De heer Veerdig brengt een nuancering aan.
Wethouder Visser zegt toe om te kijken naar de horeca-vergunning en hoe daar mee
om te gaan, er wordt nog nader overlegd over de termijn.

7.

Spreekrecht voor burgers
Dit punt is behandeld als punt 1a.
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Besluiten
8.

Subsidie VVV
De heer Figee (NLV), de heer Veerdig (Lijst Fier), mevrouw De Lang (GroenWit) en de
heer Tammes (ABV) voeren het woord in eerste termijn.
De heer Veerdig (Lijst Fier) dient een amendement in en leest deze voor.
Mevrouw De Lang (GroenWit) dient een amendement in en leest deze voor.
Wethouder Visser geeft een reactie in eerste termijn namens het college.
Wethouder Visser zegt toe om uit te zoeken of er een 3-jaars regeling van toepassing is.
De heer Witting (NLV) vraagt een schorsing aan.
Schorsing: 20.50 – 21.00 uur.
Mevrouw De Lang (GroenWit) trekt het amendement in.
De heer Veerdig (Lijst Fier) leest een gewijzigd amendement in wat nu door alle fracties
is ondertekend.
Na de beraadslagingen gaan we over tot stemming:
Gewijzigd Amendement Lijst Fier, GroenWit, ABV, NLV
Stelt de vergadering voor om beslispunten 1 en 2 in bovengenoemd raadsvoorstel als
volgt te wijzigen:
1. In te stemmen met een éénmalige subsidie op voorwaarde dat op basis van ‘smart
geformuleerde’ beleidsvoornemens en doelstellingen wordt beoordeeld conform de
richtlijnen van de Rekenkamercommissie.
2. De hoogte van de subsidie voorlopig vast te stellen op €35.000,-.
De beslispunten 3 en 4 blijven zoals voorgesteld.
Stemming: Unaniem, het amendement is aangenomen.
Stemming over het besluit met in achtneming van het aangenomen amendement.
De raad besluit:
1. In te stemmen met een éénmalige subsidie (aan VVV Vlieland) op voorwaarde dat
op basis van ‘smart geformuleerde’ beleidsvoornemens en doelstellingen wordt
beoordeeld conform de richtlijnen van de Rekenkamercommissie.
2. De hoogte van de subsidie voorlopig vast te stellen op €35.000,-.
3. Dit te dekken uit de stelpost toeristisch beleidsplan EP000295 en de
bestemmingsreserve gebiedsontwikkeling en toerisme.
4. De begrotingswijziging hieromtrent vast te stellen.
Stemming: Unaniem, het voorstel inclusief amendement is aangenomen.

9.

Verordening Bekostiging Leerlingenvervoer Vlieland 2022
De heer Veerdig voert het woord in eerste termijn.
Wethouder De Ruiter geeft een reactie.
De raad verlangt geen stemming, daarmee is het voorstel aangenomen.
De raad besluit:
De Verordening bekostiging leerlingenvervoer Vlieland 2022 vast te stellen.

10.

Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Dienst Sociale Zaken en
Werkgelegenheid NoardWest-Fryslân
Niemand voert het woord bij dit agendapunt.
De raad verlangt geen stemming, daarmee is het voorstel aangenomen.
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De raad besluit:
Uw college toestemming te verlenen de gewijzigde gemeenschappelijke Regeling
Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noard West Fryslân vast te stellen.
11.

Ontwerpverklaring van geen bedenking voor jaarrond aanwezigheid Paviljoen
Oost
De heer Joosse onthoudt zich van de beraadslagingen en stemming en neemt plaats op
de publieke tribune.
De heer Stuivenga (AVB), mevrouw De Lang (GroenWit), de heer Witting (NLV) en de
heer Veerdig (Lijst Fier) voeren het woord in 1 ste termijn.
Mw. De Lang (GroenWit) dient een motie in en leest deze voor.
Wethouder Visser geeft een reactie namens het college.
Na de beraadslagingen gaan we over tot stemming.
De raad besluit:
1. een ontwerpverklaring van geen bedenking af te geven voor het jaarrond laten
staan en exploiteren van strandpaviljoen Oost;
2. de ontwerpverklaring als definitieve verklaring te beschouwen in geval er geen
zienswijzen worden ingediend en de ontwerpverklaring ongewijzigd blijft.
Stemming: 5 stemmen voor (NLV 3x en GroenWit) en 3 stemmen tegen (ABV -Lijst
Fier), het voorstel is aangenomen.
Motie GroenWit:
Verzoekt het college van B&W:
In het bestemmingsplan Buitengebied regelgeving op te nemen m.b.t opstal op het
strand waarbij een duidelijk verschil gemaakt wordt tussen jaarrond activiteit, lees
strandpaviljoen, en seizoensgebonden activiteit, lees diverse sport, verhuur (strand)
attributen/goederen.
Stemming: 2 stemmen voor (GroenWIt) en 6 stemmen tegen (NLV 3x, ABV en Lijst
Fier), de motie is verworpen.
De heer Joosse (NLV) neemt zijn plek aan de raadstafel weer in.

12.

Aanpassing welstandsregels zonne-energiesystemen beschermd dorpsgezicht en
monumenten
De heren Pelgrim (GroenWit), Veerdig (Lijst Fier) en Witting (NLV) voeren het woord in
1ste termijn.
Wethouder Visser reageert in 1ste termijn namens het college.
De heren Veerdig (Lijst Fier) en de heer Witting (NLV) voeren het woord in 2de termijn.
De raad verlangt geen stemming, daarmee is het voorstel aangenomen.
De raad besluit:
1.
In te stemmen met de ontwerp welstandsregels voor zonne-energiesystemen in
het beschermd dorpsgezicht en bij monumenten gelegen buiten het beschermd
dorpsgezicht;
2.
In te stemmen met het zes weken ter visie leggen van de ontwerp
welstandsregels.
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13.

Ontwerp verklaring van geen bedenking voor het aanbrengen van kerven in de
duinen
De heren Stuivenga (ABV), Witting (NLV), Veerdig (Lijst Fier) en Pelgrim (GroenWit)
voeren het woord in 1ste termijn.
Wethouder Visser geeft een reactie namens het college in 1 ste termijn.
De raad verlangt geen stemming, daarmee is het voorstel aangenomen.
De raad besluit:
1. een ontwerpverklaring van geen bedenking af te geven voor het aanbrengen van
vijf kerven in de duinenrij langs het Noordzeestrand overeenkomstig de gedane
aanvraag omgevingsvergunning;
2. de ontwerpverklaring als definitieve verklaring te beschouwen in geval er geen
zienswijzen worden ingediend en de ontwerpverklaring ongewijzigd blijft.

14.

Hervaststelling bestemmingsplan Recreatiewoningen Noordzeeduinen Vlieland
Niemand voert het woord bij dit agendapunt.
De raad verlangt geen stemming, daarmee is het voorstel aangenomen.
De raad besluit:
1. het bestemmingsplan Recreatiewoningen Noordzeeduinen Vlieland, met als
identificatienummer NL.IMRO.0096.20180691-VA02, partieel opnieuw vast te
stellen op het volgende onderdeel:
a.
artikel 1 onder 1.7. in de planregels, waarin een aangepast begrip ‘bestaand’
is opgenomen;
2. de indiener van het beroep en de Raad van State in kennis stellen van het besluit.

15.

Meer jaren onderhoudsplan Wegen
De heer Pelgrim (GroenWit) voert het woord in 1ste termijn.
Burgemeester Schrier reageert namens het college in de 1 ste termijn.
De raad verlangt geen stemming, daarmee is het voorstel aangenomen.
De raad besluit:
1. Het Meerjarenonderhoudsplan wegen 2022 vast te stellen;
2. Vervangingsinvesteringen te activeren;
3. Verhogen van de bestemmingsreserve wegen tot een maximum van € 750.000.

16.

Meer jaren onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen
De heer Pelgrim (GroenWit), de heer Witting (NLV) en de heer Tammes (ABV) voeren
het woord in 1ste termijn.
Burgemeester Schrier reageert namens het college in 1 ste termijn.
De raad verlangt geen stemming, daarmee is het voorstel aangenomen.
De raad besluit:
1. Het voorgestelde meer jaren onderhoudsplan voor de gemeentelijke gebouwen vast
te stellen;
2. Het meer jaren onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen op te nemen in de
begroting 2022.

Besluitenlijst Raadsvergadering d.d. 11 oktober 2021

5

17.

Controleplan en controleprotocol 2021
Niemand voert het woord bij dit agendapunt.
De raad verlangt geen stemming, daarmee is het voorstel aangenomen.
De raad besluit:
Het Controleplan en Controleprotocol 2021 vast te stellen en het Normenkader 2021
voor kennisgeving aan te nemen.

18.

2de Begrotingswijziging 2021
De heren Figee (NLV) en Pelgrim (GroenWit) voeren het woord in 1 ste termijn.
Wethouder Visser reageert in 1ste termijn namens het college.
De tekst in de begrotingswijziging wordt aangepast aan het amendement bij agendapunt
8 subsidie VVV.
De raad verlangt geen stemming, daarmee is het voorstel aangenomen.
De raad besluit
De 2e begrotingswijziging 2021 vast te stellen,
met inachtneming van het aangenomen amendement betreffende subsidie VVV.

19.

Sluiting
De voorzitter bedankt een ieder voor zijn inbreng en sluit de vergadering om 21.50 uur.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 25 oktober 2021
de griffier,

de voorzitter,

M.G. Brinksma-Brandenburg

M. Schrier
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