Besluitenlijst raadsvergadering maandag 20 december 2021
Aanvang 19:30 uur in Hotel Seeduyn
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, heet een ieder van harte welkom en staat even stil
bij de nieuwe Corona-maatregelen.
De agenda wordt vastgesteld.

2a.

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

2b.

Overzicht moties en toezeggingen per 22 november 2021
Wethouder Visser geeft een toelichting op de toezeggingen 30 en 31.
Wethouder De Ruijter geeft een toelichting op de toezeggingen 13 en 32.
Burgemeester Schrier geeft een toelichting op de toezeggingen 33 en 34.
De toelichtingen zijn opgenomen in het overzicht moties en toezeggingen.

Informeren
3.

Mededelingen college
Wethouder De Ruijter doet een mededelling over een tegemoetkomingsregeling omtrent
energiekosten.

4.

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

5.

Ingekomen stukken
Er zijn geen vragen over de ingekomen stukken.
De raad besluit:
De ingekomen stukken conform het behandelvoorstel af te handelen.
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6.

Vragenuurtje
Er zijn geen vragen ingediend voor het vragenuurtje.

7.

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

Besluiten
8.

Vaststellen Transitievisie Warmte 1.0 Vlieland
De heren Stuivenga, Tammes (beide ABV), de heer Veerdig (Lijst Fier) en de heer
Witting (NLV) voeren het woord in 1ste termijn.
Wethouder De Ruijter beantwoordt de vragen en geeft een toelichting in 1 ste termijn.
De heer Tammes (ABV), de heer Veerdig (Lijst Fier) en heer Witting (NLV) voeren het
woord in 2de termijn.
Wethouder De Ruijter beantwoordt de vragen.
Stemverklaring de heer Stuivenga (ABV): Stemt wel voor de Transitievisie Warmte
maar is tegen de tekst op pagina 6 Alle stroom en gas gebruikers op Vlieland CO2 vrij te
laten inkopen bij de energiecoöperatie Vlieland ECV of bij de top 4 duurzame
energieleveranciers….i.v.m. vrije marktwerking.
De raad besluit:
de transitievisie warmte (TVW) 1.0 Vlieland vast te stellen.
Stemming: Unaniem (9) aangenomen.

9.

Verordening Onderwijshuisvesting
De heer Stuivenga (ABV) en mevrouw H. de Lang (GroenWit) voeren het woord in 1 ste
termijn.
Wethouder De Ruijter geeft een reactie namens het college in 1 ste termijn en zegt toe de
vraag van mevrouw De Lang schriftelijk te beantwoorden.
De raad verlangt geen stemming, daarmee is het voorstel aangenomen.
De raad besluit:
vast te stellen de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Vlieland
2021

10.

Sport- en Beweegbeleid
De heer Veerdig (Lijst Fier) voert het woord in 1 ste termijn en dient een amendement in.
De heren Figee (NLV), Pelgrim (GroenWit) en Tammes (ABV) voeren het woord in
1ste termijn.
Wethouder De Ruijter beantwoordt de vragen en geeft een reactie op het amendement.
De heren Veerdig (Lijst Fier), Figee (NLV), Pelgrim (GroenWit) en Tammes (ABV)
voeren het woord in 2de termijn.
Wethouder De Ruijter geeft een reactie in 2de termijn.
De heer Veerdig (Lijst Fier) vraagt een schorsing aan
Schorsing 20:18 – 20:26 uur
De heer Veerdig (Lijst Fier) krijgt het woord en vraagt een toezegging van wethouder De
Ruijter voor een evaluatiemoment in 2023.
Wethouder De Ruijter had aangegeven de evaluatie in 2025 te willen uitvoeren.

Besluitenlijst Raadsvergadering d.d. 20 december 2021

2

De heer Pelgrim (GroenWit) en de heer Joosse(NLV) geven een reactie.
Wethouder De Ruijter zegt toe om een evaluatiemoment in te plannen eind 2023, dit zal
worden opgenomen in de Lange Termijn Agenda van de Raad.
De heer Veerdig hecht aan een uitvoeringsprogramma en wil zijn amendement wel
graag in stemming brengen.
Stemming:
Amendement Lijst Fier:
Stelt de vergadering voor om het beslispunt in bovengenoemd raadsvoorstel als volgt
te wijzigen:
Het sport- en beweegbeleid Vlieland vast te stellen met de volgende wijziging:
de laatste zin van de conclusie:
De geformuleerde actiepunten moeten leiden naar actieplannen en acties, die vervolgens
getoetst worden op haalbaarheid en betaalbaarheid.
Vervangen door:
De beleidsintenties en geformuleerde actiepunten worden middels een
uitvoeringsprogramma concreet gemaakt, inclusief periodieke evaluatie.
Stemming: 3 stemmen voor (Lijst Fier, ABV) en 6 stemmen tegen (NLV, GroenWit).
Het amendement is verworpen.
De raad besluit:
het Sport- en beweegbeleid Vlieland vast te stellen.
Stemming: 8 stemmen voor (NLV, GroenWit en ABV) en 1 stem tegen (Lijst Fier),
daarmee is het voorstel aangenomen.
11.

Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Fryslân
Niemand voert het woord bij dit agendapunt.
De raad verlangt geen stemming, daarmee is het voorstel aangenomen.
De raad besluit:
goedkeuring te geven aan de herziene gemeenschappelijke regeling Sociaal Domein
Fryslân

12.

Aanvraag nieuwe recreatiewoning Duinkersoord (B1119)
De heer Veerdig (Lijst Fier) voert het woord in 1 ste termijn.
De raad verlangt geen stemming, daarmee is het voorstel aangenomen.
De raad besluit:
1. In te stemmen met de ontvankelijkheid van de zienswijze;
2. In te stemmen met het deels gegrond en deels ongegrond verklaren van de
zienswijze;
3. In te stemmen met het voorstel om geen verklaring van geen bedenking af te geven.

13.

Verklaring van geen bedenking legalisatie kiosk midgetgolfbaan
De heren Tammes (ABV), Witting (NLV), Veerdig (Lijst Fier) en mevrouw De Lang
(GroenWit) voeren het woord in 1ste termijn.
Wethouder Visser geeft een reactie in 1ste termijn.
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De raad besluit:
1. In te stemmen met de ontvankelijkheid van de zienswijze
2. In te stemmen met het ongegrond verklaren van de zienswijze
3. In te stemmen met het voorstel om onder gestelde voorwaarden een verklaring van
geen bedenking af te geven
Stemming: 7 stemmen voor (NLV, GroenWit, Lijst Fier) en 2 stemmen tegen (ABV),
daarmee is het voorstel aangenomen.
14.

Belasting- en legesverordeningen 2022
De heer Stuivenga (ABV) voert het woord in 1 ste termijn.
De raad verlangt geen stemming, daarmee is het voorstel aangenomen.
De raad besluit vast te stellen:
1. Verordening onroerendezaakbelasting 2022;
2. Verordening afvalstoffenheffing 2022;
3. Verordening reinigingsrechten 2022;
4. Verordening rioolheffing Vlieland 2022;
5. Verordening toeristenbelasting 2022;
6. Verordening watertoeristenbelasting 2022;
7. Verordening forensenbelasting 2022;
8. Verordening lijkbezorgingsrechten 2022;
9. Verordening precariobelasting 2022;
10 Legesverordening 2022;
11 Verordening hondenbelasting 2022.

15.

3e Begrotingswijziging
De heren Figee (NLV) en Stuivenga (ABV) voeren het woord in 1 ste termijn.
Wethouder Visser beantwoordt de vraag van de heer Stuivenga.
De heer Pelgrim (GroenWit) sluit zich aan bij de bijdrage van de NLV.
De raad verlangt geen stemming, daarmee is het voorstel aangenomen.
De raad besluit:
De 3e begrotingswijziging 2021 vast te stellen

16.

Sluiting
De voorzitter bedankt een ieder voor zijn inbreng en sluit de vergadering om 20.47 uur.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 31 januari 2022
de griffier,

de voorzitter,

M.G. Brinksma-Brandenburg

M. Schrier
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