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Besluitenlijst raadsvergadering dinsdag 29 maart 2022 
Aanvang 19:30 uur Raadzaal 

 

voorzitter: 

De heer M. Schrier     burgemeester 

 

Aanwezig de leden: 

Mevrouw N. Hopman    NLV 

De heer J.R. Witting    NLV 

De heer M. Figee     NLV 

De heer W.J.C. Joosse    NLV 

Mevrouw H. de Lang – Rodenhuis   GroenWit 

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: 

De heer P.D. Visser    wethouder 

 

Afwezig met kennisgeving: 

Mevrouw E. de Ruijter    wethouder 

 

 

 

1. Opening en vaststellen agenda 

 De voorzitter heet een ieder van harte welkom in deze bijzondere laatste 

raadsvergadering van de ‘oude’ gemeenteraad. 

 

Afwezig met kennisgeving: wethouder E. de Ruijter 

 

De agenda wordt conform vastgesteld. 

  

2a. Besluitenlijst raadsvergadering d.d. 28 februari 2022 

 De besluitenlijst wordt vastgesteld. 

  

2b. Overzicht moties en toezeggingen per 28 februari 2022 

 Burgemeester Schrier geeft een toelichting op toezegging 13. 

Mevrouw De Lang (GroenWit) stelt daar een vraag over. 

 

De heer Pelgrim (GroenWit) vraagt naar aanleiding van toezegging 37 aandacht voor 

het beschikbaar houden van de Vliehors voor schooljeugd. 

 

De toelichtingen zijn opgenomen in het overzicht. 

  

Informeren 

  

3a. Mededelingen college 

 Burgemeester Schrier heeft een mededeling over de stand van zaken Duinwijck. 

  

4. Informatie van het college 

 De heer Pelgrim (GroenWit) merkt op dat nummer 2022-015 in het overzicht ontbreekt. 

De griffier zal deze nog aan de lijst toevoegen. 
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5. Ingekomen stukken 

 De heer Pelgrim (GroenWit) merkt op dat er foutje zit in de nummering, dit zal worden 

aangepast. 

  

 De raad besluit: 

 De ingekomen stukken conform het behandelvoorstel af te handelen. 

  

6. Vragenuurtje 

 Er zijn geen vragen voor het vragenuur ingediend. 

  

7. Spreekrecht voor burgers 

 Er heeft zich geen inspreker gemeld voor het spreekrecht. 

  

Besluiten 

  

8. Rechtmatigheid verkiezingen 16 maart 2022 

 Burgemeester Schrier geeft een toelichting op dit voorstel en bedankt ook alle 

stembureauleden en ambtenaren die aan de verkiezingen hebben meegewerkt. 

  

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

  

 De raad besluit: 

 1. Vast te stellen dat de verkiezingen van 16 maart 2022 rechtmatig zijn verlopen. 

  

9. Toelating nieuw benoemde raadsleden 

 De commissie tot onderzoek geloofsbrieven, bestaande uit de heren Figee, Tammes en 

Pelgrim, heeft vanmiddag de geloofsbrieven onderzocht. De voorzitter, M. Figee, 

rapporteert dat alle stukken in orde zijn bevonden en adviseert de raad de benoemde 

raadsleden toe te laten tot de gemeenteraad. 

  

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

  

 De raad besluit: 

  
1. Toe te laten als leden van de gemeenteraad van de gemeente Vlieland: 

• De heer R.J. Bloem; 

• Mevrouw P.A. Hopman; 

• Mevrouw H.E.H. de Lang; 

• De heer R.A. Lanting; 

• Mevrouw K. Moust; 

• Mevrouw I.M.D. Pieterse; 

• De heer J.A. Stuivenga; 

• De heer H.C. Veerdig; 

• De heer P.D. Visser. 

  

10. Afscheid vertrekkende raadsleden 

 De heren J.R. Witting, M.S. Figee, W.J.C. Joosse, G.M. Pelgrim en J.D. Tammes 

nemen vandaag afscheid van de gemeenteraad. 

 

De voorzitter spreekt tot allen een kort afscheidswoord. 

 

De heren worden bedankt voor hun inzet voor de gemeenteraad en ontvangen allen een 

bos bloemen en een helmgras keramiek. 
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11. Sluiting 

 De voorzitter sluit de vergadering en nodigt de aanwezigen uit voor een hapje en 

drankje. 

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 25 april 2022 

 

de griffier,    de voorzitter, 

 

 

 

 

M.G. Brinksma-Brandenburg  M. Schrier 


