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Besluitenlijst raadsvergadering maandag 25 april 2022 
Aanvang 19:30 uur Raadszaal 

 

voorzitter: 

De heer M. Schrier     burgemeester 

 

Aanwezig de leden: 

De heer H.C. Veerdig    Lijst Fier 

De heer R.A. Lanting    Lijst Fier 

Mevrouw I.M.D. Pieterse    Lijst Fier 

De heer P.D. Visser    Nieuw Liberaal Vlieland (NLV) 

Mevrouw P.A. Hopman    Nieuw Liberaal Vlieland (NLV) 

De heer J.A. Stuivenga    Algemeen Belang Vlieland (ABV) 

De heer R.J. Bloem    Algemeen Belang Vlieland (ABV) 

Mevrouw H.E.H. de Lang    GroenWit 

 

Raadsgriffier:  

M.G. Brinksma-Brandenburg  griffier  

 

Op uitnodiging aanwezig: 

Mevrouw E. de Ruijter    wethouder 

De heer P.D. Visser    wethouder 

 

Afwezig met kennisgeving: 

Mevrouw K. Moust    Nieuw Liberaal Vlieland (NLV) 

 

 

1. Opening en vaststellen agenda 

 De voorzitter heet een ieder van harte welkom en opent de raadsvergadering. 

Mevrouw K. Moust is afwezig met kennisgeving. 

 

De voorzitter staat een moment stil bij het overlijden van Jelle Kikstra en vraagt een 

minuut stilte. 

 

De heer Veerdig (Lijst Fier) doet een orde voorstel en vraagt om punt 10 Aankoop 

Dorpsstraat 154 van de agenda af te halen. 

 

De heer Visser (NLV) verlaat de vergadering vanwege persoonlijke betrokkenheid bij dit 

agendapunt. 

 

Mevrouw Hopman (NLV), de heer Bloem (ABV) en mevrouw H. de Lang (GroenWit) 

reageren op dit orde voorstel. Burgemeester Schier schetst de tijdlijn van de 

onderhandelingen en de gevolgen als dit voorstel van de agenda wordt gehaald. 

 

Mevrouw Hopman, de heer Veerdig en de heer Bloem reageren hierop. 

 

Stemming: 4 stemmen voor (Lijst Fier en ABV) en 2 stemmen tegen (GroenWit en 

NLV) 

 

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. 

 

De heer Visser (NLV) sluit weer aan in de vergadering. 

  

2.  Installatie nieuw raadslid 

 Mevrouw I.M.D. Pieterse is op 29 maart toegelaten tot de gemeenteraad en legt 

vanavond ten overstaan van burgemeester Schrier de belofte af. 
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Na de felicitaties en bloemen neemt mevrouw Pieterse plaats aan de raadstafel. 

  

3a. Besluitenlijst raadsvergadering d.d. 29 maart 2022 

 De besluitenlijst wordt vastgesteld. 

  

3b. Besluitenlijst raadsvergadering d.d. 30 maart 2022 

 De besluitenlijst wordt vastgesteld. 

  

3c. Overzicht moties en toezeggingen per 29 maart 2022 

 Wethouder De Ruijter geeft een toelichting op 13-2021 Begroting OOV en 3-2022 Motie 

Project Duinwijck Gasvrij. 

 

Mevrouw De Lang (GroenWit) stelt een vraag over 13-2021. 

Wethouder De Ruijter geeft antwoord op deze vraag. 

 

Burgemeester Schrier geeft een toelichting op 2-2022. 

 

De heer Bloem (ABV) vraagt aandacht voor de toevoeging over de Vliehorst bij 

toezegging 37-2021. Wethouder Visser geeft hier een reactie op. 

 

De toelichtingen zijn opgenomen in het overzicht moties en toezeggingen. 

  

Informeren 

  

4. Mededelingen college 

 Wethouder De Ruijter doet een heugelijke mededeling dat de sleutels van de woningen 

in Boswijk a.s. vrijdag worden uitgegeven. 

 

Burgemeester Schrier geeft aan dat de werkzaamheden aan de W. de Vlaminghweg 

iets vertraagd zijn. 

De werkzaamheden aan de Berkenlaan worden uitgesteld in verband met 

werkzaamheden bij Hotel De Kluut.  

  

5. Informatie van het college 

 Er zijn geen vragen over de informatie van het college. 

  

6. Ingekomen stukken 

 De heer Veerdig (Lijst Fier) stelt een vraag n.a.v. 2022-122, hoewel deze vandaag niet 

op de lijst van ingekomen stukken staat,  of de coronasteun die Vlieland heeft 

ontvangen voor de cultuursector wel in zijn geheel aan de cultuursector is uitgegeven. 

Wethouder De Ruijter zegt toe deze vraag schriftelijk te beantwoorden. 

  

 De raad besluit: 

 De ingekomen stukken conform het behandelvoorstel af te handelen. 

  

7. Vragenuurtje 

 Er zijn geen vragen binnengekomen voor het vragenuurtje. 

  

8. Spreekrecht voor burgers 

 Er heeft zich geen inspreker gemeld voor het spreekrecht. 

  

Besluiten 

  

9. Aanwijzing loco-griffier 

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

  

 De raad besluit: 
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 1. Mevrouw C.M.M. Hoogstraten, met ingang van 26 april 2022, aan te wijzen als 

loco-griffier van de gemeente Vlieland; 

2. De aanwijzing van mevrouw J. de Jager, als loco-griffier van de gemeente 

Vlieland, hierbij in te trekken. 

  

 Na dit besluit legt mevrouw Hoogstraten ten overstaan van burgemeester Schrier de 

belofte af. 

 

Mevrouw De Lang spreekt, als lid van de werkgeverscommissie, namens de raad een 

dankwoord uit aan mevrouw De Jager voor haar inzet in de afgelopen jaren. 

 

10. Aankoop pand Dorpsstraat 154 

 Dit punt is van de agenda gehaald bij de vaststelling van de agenda. 

  

11. Subsidie Waterroute 

 Mevrouw Pieterse (Lijst Fier), de heer Bloem (ABV), mevrouw Hopman (NLV) en 

mevrouw De Lang (GroenWit) 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 een eenmalige subsidie ten behoeve van de aanleg van de 

Waterroute; 

2. Hiervoor €10.000,- euro beschikbaar te stellen. 

  

12. Krediet vernieuwen vuilpers gemeentewerken 

 Mevrouw De Lang (GroenWit) en mevrouw Hopman (NLV) voeren het woord in 1ste 

termijn.  

Wethouder De Ruijter reageert namens het college. 

  

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

  

 De raad besluit: 

 1. In te stemmen met het vervangen van de stationaire vuilpers op het terrein van 

de gemeentewerken; 

2. Hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van €165.000,-; 

3. Dit voor zover mogelijk te dekken uit de stelpost kapitaallasten tractiemiddelen. 

  

13. Begroting St. OOV 2022-2025 

 De heer Lanting (Lijst Fier), mevrouw De Lang (GroenWit), mevrouw Hopman (NLV) en 

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

 

Wethouder De Ruijter vraagt een schorsing aan. 

 

Schorsing: 20.48 – 20.51 

 

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 begroting 2022-2025 van de Stichting Openbaar Onderwijs 

Vlieland conform de geldende statuten artikel 19, lid 3. 

  

 



 

Besluitenlijst Raadsvergadering d.d. 25 april 2022  4 

14. Meerjaren Onderhoudsplan rioleringen 

 Mevrouw Hopman (NLV) voert het woord in 1ste termijn. 

 

Burgemeester Schrier geeft een reactie namens het college. 

  

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

  

 De raad besluit: 

 Het Meerjaren Onderhoudsplan rioleringen 2023  -2032 vast te stellen. 

  

15. Sluiting 

 De heer Visser (NLV) heeft een punt van orde. 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 21.02 uur 

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 23 mei 2022 

 

de griffier,    de voorzitter, 

 

 

 

 

M.G. Brinksma-Brandenburg  M. Schrier 


