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Besluitenlijst raadsvergadering maandag 28 februari 2022 
Aanvang 19:30 uur Raadszaal 

 

voorzitter: 

De heer M. Schrier     burgemeester 

 

Aanwezig de leden: 

Mevrouw N. Hopman    NLV 

De heer J.R. Witting    NLV 

De heer W.J.C. Joosse    NLV 

De heer G. Pelgrim    GroenWit 

De heer J. Stuivenga    ABV 

De heer J.D. Tammes    ABV 

De heer H.C. Veerdig    Lijst Fier 

 

Raadsgriffier:  

M.G. Brinksma-Brandenburg  griffier  

 

Op uitnodiging aanwezig: 

Mevrouw E. de Ruijter    wethouder 

De heer P.D. Visser    wethouder 

 

Afwezig met kennisgeving:    

Mevrouw H. de Lang – Rodenhuis   GroenWit 

De heer M. Figee     NLV 

 

 

1. Opening en vaststellen agenda 

 De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 

 

Met kennisgeving afwezig: mw. H. de Lang (GroenWit) en M. Figee (NLV). 

 

De voorzitter staat stil bij de crisis in Oekraïne. 

 

De heer Veerdig (Lijst Fier) heeft een motie vreemd aan de orde van de dag 

aangekondigd. De voorzitter stelt voor deze als punt 14 te agenderen, de sluiting wordt 

dan punt 15. 

 

De agenda wordt met bovengenoemde wijziging vastgesteld. 

  

2a. Besluitenlijst raadsvergadering d.d. 31 januari 2022 

 De besluitenlijst wordt vastgesteld. 

  

2b. Overzicht moties en toezeggingen per 31 januari 2022 

 Wethouder Visser geeft een toelichting op toezegging 101. 

Wethouder De Ruijter geeft een toelichting op toezegging 13. 

Burgemeester Schrier geeft een toelichting op toezegging 34 en 1-2022. 

 

De heer Witting (NLV), mevrouw Hopman (NLV), de heer Stuivenga, de heer Joosse 

(NLV) en de heer Veerdig (Lijst Fier) stellen vragen over de toelichtingen. 

 

De toelichtingen zijn opgenomen in het overzicht moties en toezeggingen. 
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Informeren 

  

3a. Mededelingen college 

 Burgemeester Schrier doet een mededeling dat de gemeente zich heeft aangesloten bij 

de K80, een samenwerkingsverband van de 83 kleine gemeenten in Nederland. 

 

De heren Witting (NLV), Veerdig (Lijst Fier) en Pelgrim (GroenWit) stellen vragen en 

geven een reactie op deze mededeling. 

  

4. Informatie van het college 

 De heer Pelgrim geeft een reactie op nr. 2022-010 Besluitenlijst college 25 januari 2022 

agendapunt 11: Begroting 2022 De Noordwester. 

  

5. Ingekomen stukken 

 Er zijn geen vragen over de ingekomen stukken. 

  

 De raad besluit: 

 De ingekomen stukken conform het behandelvoorstel af te handelen. 

  

6. Vragenuurtje 

 De volgende raadsleden stellen een vraag aan het college: 

 • J.D. Tammes ABV 1. Solvabiliteit lokale energie coöperaties; 

    2. WMO-Gebiedsteam Vlieland; 

    3. Waterstanden op Vlieland; 

• J.R. Witting NLV  Duurzaamheid of natuurbelangen. 

 

Wethouder De Ruijter en burgemeester Schrier beantwoorden de vragen. 

 

De heer Veerdig sluit zich aan bij de heer Witting en stelt een vervolgvraag. 

  

7. Spreekrecht voor burgers 

 Er heeft zich geen inspreker gemeld voor het spreekrecht. 

  

Bespreken 

  

8. Terugblik op afgelopen raadsperiode 

 Burgemeester Schrier geeft een inleiding op dit bespreekpunt. 

Wethouder Visser geeft een toelichting met name over de Corona-periode. 

Wethouder De Ruijter geeft een toelichting op de afgelopen periode. 

 

De heer Tammes (ABV), de heer Veerdig (Lijst Fier), mevrouw Hopman (NLV) en de 

heer Pelgrim (GroenWit)  voeren het woord in eerste termijn. 

 

Wethouder De Ruijter, wethouder Visser en burgemeester Schrier reageren namens het 

college. 

  

Besluiten 

  

9. Verbeteragenda Quick Scan Lokale Democratie 

 De heer Pelgrim (GroenWit), de heer Tammes (ABV), de heer Witting (NLV) en de heer 

Veerdig (Lijst Fier) voeren het woord in 1ste  termijn. 

 

Burgemeester Schrier geeft een reactie als voorzitter van de begeleidingscommissie. 

  

 De raad verlangt geen stemming, daarmee is het voorstel aangenomen. 
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 De raad besluit: 

 1. De verbeteragenda Quick Scan Lokale Democratie vast te stellen; 

2. Het college opdracht te geven hier uitvoering aan te geven voor zover het de 

ambtelijke organisatie en  het college aangaat; 

3. Voor 31 december 2022 de raad te informeren over de stand van zaken. 

  

10. Fusie Stichting OOV 

 De heer Pelgrim (GroenWit), de heer Veerdig (Lijst Fier), mevrouw Hopman (NLV) en de 

heer Tammes (ABV) voeren het woord in 1ste termijn. 

 

Wethouder De Ruijter geeft een reactie namens het college en beantwoordt de vragen. 

  

 De raad verlangt geen stemming, daarmee is het voorstel aangenomen. 

  

 De raad besluit: 

 1. In te stemmen met de beoogde fusie tussen het bestuur van de Stichting 

Openbaar Onderwijs Vlieland (inclusief het primair onderwijs) en de Stichting 

Openbaar Voortgezet Onderwijs Fryslân-Noord per 1 augustus 2022; 

2. In te stemmen met de ontbinding van de Stichting Openbaar Onderwijs 

Vlieland na 1 augustus 2022. 

  

 Wethouder De Ruijter spreekt haar dank namens het college uit aan de bestuurders van 

Stichting Openbaar Onderwijs Vlieland. 

  

11. Voorontwerpbestemmingsplan Oost-Vlieland - Oostelijke eilandlodges camping 

Stortemelk 

 De heer Stuivenga (ABV), de heer Veerdig (Lijst Fier), de heer Pelgrim (GroenWit) en  

de heer Joosse (NLV) voeren 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: 

 1. In te stemmen met het voorontwerpbestemmingsplan Oost-Vlieland - 

Oostelijke eilandlodges camping Stortemelk 

2. Het voorontwerpbestemmingsplan Oost-Vlieland – Oostelijke eilandlodges 

camping Stortemelk vrij te geven voor de inspraak- en overlegprocedure. 

  

12. Gewijzigde begroting 2022 De Dienst Noardwest Fryslân 

 Niemand van de raad voert het woord over dit agendapunt. 

  

 De raad verlangt geen stemming, daarmee is het voorstel aangenomen. 

  

 De raad besluit: 

 1. Geen wensen of bedenkingen in te dienen op de begroting na wijziging 2022 

van de Dienst 

2. De financiële gevolgen voor 2022 van -\- € 20.403,- ten laste te brengen van 

het geraamde begrotingsresultaat 2022. 

  

13. 2e Begrotingswijziging 2022 

 De heer Veerdig (Lijst Fier) voert het woord in 1ste termijn. 

 

Burgemeester Schrier geeft een reactie en beantwoordt de vraag namens het college. 

 

De heer Tammes (ABV) en de Veerdig  (Lijst Fier) voeren het woord in 2de termijn. 
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 De raad verlangt geen stemming, daarmee is het voorstel aangenomen. 

  

 De raad besluit: 

 De 2e begrotingswijziging 2022 vast te stellen. 

  

14. Motie vreemd aan de orde van de dag - Ondersteuning project Duinwijck Gasvrij 

 De heer H. Veerdig (Lijst Fier) dient een motie in en licht deze toe. 

  

 De heer Tammes (ABV), de heer Witting (NLV) en de heer Pelgrim (GroenWit) voeren 

het woord in 1ste termijn. 

De heer Veerdig beantwoordt de vragen van de raad. 

 

Wethouder De Ruijter geeft een reactie op de motie namens het college. 

 

De heer Pelgrim voert het woord in 2de termijn. 

  

 De raad verzoekt het college: 

 om proactieve steun in de breedste zin des woords te geven aan Stichting Vliewaco om 

te bewerkstelligen dat zeer binnenkort het heuglijke moment van afronding en 

oplevering van het project ‘Duinwijck Gasvrij’ beleefd kan worden. Een uniek innovatief 

duurzaamheidsproject met nationale uitstraling, 

  

 Stemming: Unaniem (7) voor, daarmee is de motie aangenomen. 

  

15. Sluiting 

 De voorzitter sluit de vergadering om 21.26 uur. 

  

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 29 maart 2022 

 

de griffier,    de voorzitter, 

 

 

 

 

M.G. Brinksma-Brandenburg  M. Schrier 


