Besluitenlijst raadsvergadering maandag 25 oktober 2021
Aanvang 15.00 uur Statenzaal Provincie Fryslân
voorzitter:
De heer M. Schrier

burgemeester

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

NLV
NLV

1.

Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom vanuit deze
prachtige Statenzaal van de Provincie Fryslân.
De heren Joosse en Figee (beide NLV) zijn met kennisgeving afwezig.
De agenda wordt vastgesteld.

2a.

Besluitenlijst raadsvergadering d.d. 11 oktober 2021
De besluitenlijst wordt vastgesteld.

2b.

Overzicht moties en toezeggingen per 11 oktober 2021
Er zijn geen mededelingen en vragen over de moties en toezeggingen.

Informeren
3.

Mededelingen college
Burgemeester Schrier heeft een mededeling over opvang voor vluchtelingen en vertelt
dat wethouder De Ruijter de trekker wordt van de programmalijn Duurzaamheid in het
Waddenprogramma.

4.

Spreekrecht voor burgers
Er heeft zich geen inspreker gemeld voor het spreekrecht.
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Besluiten
5.

Vaststellen Programmabegroting 2022
De fracties spreken hun Algemene Beschouwingen uit.
Namens:
NLV:
De heer J.R. Witting
GroenWit:
Mevrouw H. de Lang
ABV:
De heer J.D. Tammes
Lijst Fier:
De heer H.C. Veerdig
Mevrouw H. de Lang (GroenWit) dient twee amendementen in en leest deze voor.
De heer H.C. Veerdig (Lijst Fier) dient een amendement in en leest deze voor.
Schorsing: 16:25 – 16:45 uur
De wethouders Visser en De Ruijter en burgemeester Schrier reageren op de Algemene
Beschouwingen namens het college.
Mevrouw H. de Lang (GroenWit) trekt het amendement Duurzaamheid in naar
aanleiding van de opmerking van wethouder De Ruijter dat dit voorstel beter bij de
behandeling van de ambitie en uitvoeringsprogramma Duurzaamheid besproken kan
worden.
Wethouder De Ruiter zegt toe om de raad te informeren middels een memo over
ontwikkelingen met betrekking WMO, jeugdwet en participatiewet gebiedsteam
Waadhoeke.
Burgemeester Schrier zegt toe om een gesprek tussen de politie en de raad over de
jaarplanning in het najaar te initiëren.
Burgemeester Schrier zegt toe om in overleg te gaan met de gemeente Harlingen over
gunstige tarieven voor inwoners van Vlieland voor parkeren aan de wal.
Burgemeester Schrier vraagt de griffier om uit te zoeken hoe de raad geïnformeerd kan
worden over de Waddenautoriteit.
Schorsing: 17:55 – 18:03
Mevrouw Hopman (NLV), de heer Witting (NLV), mevrouw De Lang (GroenWit), de heer
Tammes (ABV) en de heer Veerdig (Lijst Fier) voeren het woord in tweede termijn.
Mevrouw De Lang (GroenWit) trekt het amendement 1 Algemene Reserve in na de
toezegging van wethouder Visser om in januari/februari een nieuwe Nota reserves en
voorzieningen aan de raad voor te leggen.
De wethouders Visser en De Ruijter en burgemeester Schrier reageren in tweede
termijn.
Na de beraadslagingen gaan we over tot stemming:
Amendement 2 Lijst Fier – Bestemmingsreserve Jeugd
Stelt de vergadering voor om het beslispunt als volgt te wijzigen:
1.
De begroting 2022 inclusief meerjarenraming vast te stellen met de volgende
wijziging:
a. een ‘bestemmingsreserve jeugdzorg’ in te stellen ten behoeve van
onvoorziene kosten op basis van de Jeugdwet;
b. deze te vullen met € 100.000 in 2022 en € 50.000 in de jaren 2023 en 2024
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c.

ten laste van de Algemene Reserve;
Het maximum van deze reserve te bepalen op € 200.000,

Stemming: 3 stemmen voor (ABV en Lijst Fier) en 4 stemmen tegen (GroenWit en
NLV) daarmee is het voorstel verworpen
De raad besluit:
de begroting 2022 inclusief meerjarenraming vast te stellen.
Stemming: Unaniem (7) voor, daarmee is het voorstel aangenomen.
6.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 18.38 uur en bedankt een ieder voor zijn of haar
inbreng.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 22 november 2021
de griffier,

de voorzitter,

M.G. Brinksma-Brandenburg

M. Schrier
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