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Besluitenlijst raadsvergadering maandag 23 mei 2022 
Aanvang 19:30 uur  

 

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 K. Moust    Nieuw Liberaal Vlieland (NLV) 

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

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

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

Mevrouw H.E.H. de Lang    GroenWit (plv. voorzitter) 

 

Raadsgriffier:  

M.G. Brinksma-Brandenburg  griffier  

 

Op uitnodiging aanwezig: 

Mevrouw E. de Ruijter    wethouder 

 

 

1. Opening en vaststellen agenda 

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

 

De heer Veerdig (Lijst Fier) heeft een verzoek tot interpellatie ingediend, dit verzoek 

wordt eerst in stemming gebracht. 

De heer P.D. Visser stemt niet mee met dit punt. 

Stemming: 8 stemmen voor (unaniem) 

De interpellatie wordt geagendeerd als agendapunt 8, het advies van de informateur 

wordt daarmee 8a. 

 

GroenWit en NLV hebben een motie vreemd aan de orde van de dag ingediend over 

‘Aankoop Dorpsstraat 154’, de motie wordt geagendeerd als punt 18a. 

 

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. 

  

2a. Besluitenlijst raadsvergadering 25 april 2022 

 De besluitenlijst wordt vastgesteld. 

  

2b. Overzicht moties en toezeggingen per 25 april 2022 

 Wethouder De Ruijter geeft aan dat de schriftelijke beantwoording van toezegging 4 

onderweg is. 

 

De heer Bloem (ABV) over toezegging 13 Begroting OOV, deze staat nu op 

afgehandeld maar de heer Bloem wil wel graag geïnformeerd worden over het gesprek 

over de m2 gebruik t.o.v. het aantal leerlingen. 

Wethouder De Ruijter geeft aan dat de toezegging zelf is afgedaan, de bedragen zijn 

bekend. De uitwerking over de m2 gebruik t.o.v. het aantal leerlingen zal met de nieuwe 

stichting worden besproken en zal t.z.t. naar de raad komen. 

 

De heer Bloem (ABV) over toezeggingen 2 Kampweg en 3 Duinwijck.  

Wethouder De Ruijter geeft een reactie op toezegging 3 en burgemeester Schrier op 

toezegging 2. 
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De heer Lanting (Lijst Fier) over toezegging 37 Personeelshuisvesting. Wethouder 

Visser zal de vraag schriftelijk beantwoorden. 

 

De vragen en reacties zijn opgenomen in het overzicht moties en toezeggingen. 

  

Informeren 

  

3a. Mededelingen college 

 Wethouder De Ruijter biedt het boekje ‘Praktische gids voor het isoleren van uw huis’ 

aan de raad aan, wat binnenkort huis aan huis wordt verspreid. 

 

Wethouder De Ruijter doet een mededeling over het Lokaal Sportakkoord. 

  

4. Informatie van het college 

 Mevrouw Hopman (NLV) over 2022-028 Besluitenlijst B&W 5 april agendapunt 5 

Sportveld. 

Deze vraag zal schriftelijk worden beantwoord. 

 

De heer Bloem (ABV) vraagt n.a.v. 2022-027 en 2022-034 of de raad middels een 

informatiebijeenkomst geïnformeerd kan worden over de huidige stand van zaken over 

de RES en de gevolgen voor de energiezekerheid op lange termijn. 

Er wordt momenteel gewerkt aan een beleidsnota energie, dat kan daarmee goed 

gecombineerd worden. 

  

5. Ingekomen stukken 

 De heer Lanting (Lijst Fier) vraagt n.a.v. 2022-135 VNG – vervolg herijking 

gemeentefonds – graag advies wijzigen in: voor advies naar college – ontvangt graag 

een korte notitie wat de herijking betekent voor de meerjarenraming. 

De voorzitter brengt dit voorstel in stemming: 5 stemmen voor (Lijst Fier en ABV) en 3 

stemmen tegen (GroenWit en NLV). 

 

Mevrouw Hopman vraagt aandacht voor 2022-150 verkeersveiligheid Nieuwstraat. 

  

 De raad besluit: 

 De ingekomen stukken conform het behandelvoorstel af te handelen. 

  

6. Vragenuurtje 

 De volgende raadsleden stellen een vraag aan het college: 

• De heer Lanting (Lijst Fier) over de niet-elektrische bus van Arriva; 

• De heer Veerdig (Lijst Fier) over verkeersveiligheid Nieuwstraat; 

• De heer R. Bloem (ABV) over 

o Asbest camping Stortemelk 

o Woningtoewijzing; 

• Mevrouw Moust (NLV) over commerciële activiteiten Vliehors. 

 

De vragen worden beantwoord door burgemeester Schrier en wethouder De Ruijter. 

 

Burgemeester Schrier zegt toe de verkeerssituatie van de Nieuwstraat te bekijken en de 

raad hierover de informeren. 

  

7. Spreekrecht voor burgers 

 Er heeft zich geen inspreker gemeld voor het spreekrecht. 
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Bespreken 

 De voorzitter draagt het voorzitterschap over aan de plaatsvervangend voorzitter 

mevrouw H.E.H. de Lang. 

 

8 Interpellatie Aankoop Dorpsstraat 154 

 De heer Veerdig doet een voorstel om indien de inbreng reden geeft tot vervolgvragen 

er een extra termijn mogelijk is. De plaatsvervangend voorzitter geeft aan dat dit, indien 

de raad dit in meerderheid wenst, toegestaan zal worden. 

 

De heer Veerdig leidt de interpellatie in en stelt de vragen. 

 

Portefeuillehouder Schrier en wethouder Visser beantwoorden de vragen. 

 

Mevrouw Hopman (NLV), de heer Bloem (ABV) en mevrouw De Lang (GroenWit) geven 

een reactie. 

 

De heer Veerdig (Lijst Fier) vraagt een schorsing aan. 

 

Schorsing 21.00 -21.30 uur 

 

De plaatsvervangend voorzitter heropent de vergadering. 

 

De heer Veerdig voert in tweede termijn het woord. 

De heer Veerdig wil tijdens zijn tweede termijn nog vragen stellen aan de heer Visser en 

hem in de gelegenheid stellen om de vragen te beantwoorden. 

 

De plaatsvervangend voorzitter geeft aan dat er gestemd moet worden over het voeren 

van een extra termijn. 

Stemming: 5 stemmen voor ABV (2) en Lijst Fier (3) en 3 stemmen tegen  NLV (2) en 

GroenWit (1), het voorstel is aangenomen. 

 

Wethouder Visser vraagt 5 minuten schorsing. 

 

Schorsing: 21.40 – 21.48 uur 

 

De plaatsvervangend voorzitter heropent de vergadering. 

 

Burgemeester Schrier voert het woord in 2de termijn en reageert op de vragen van Lijst 

Fier. 

Wethouder Visser voert het woord in 2de termijn en geeft een reactie. 

 

Mevrouw Hopman (NLV) en de heer Bloem (ABV) reageren in 2de termijn. 

 

De heer Veerdig krijgt het slotwoord en dient een motie van wantrouwen in tegen 

wethouder Visser. 

 

Mevrouw Hopman vraagt een schorsing aan. 

 

Schorsing 22.04 – 22.12 uur 

 

De plaatsvervangend voorzitter heropent de vergadering. 

 

Burgemeester Schrier geeft een reactie namens het college. 

 

Mevrouw Hopman (NLV) geeft een reactie. 

 

De heer Veerdig (Lijst Fier) geeft een reactie. 
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De motie wordt in stemming gebracht. 

 

De raad spreekt daarom uit: 

Dat er geen vertrouwen meer is in het functioneren van wethouder Visser. 

 

Stemming: 5 stemmen voor (Lijst Fier en ABV) en 3 stemmen tegen (NLV 2x en 

GroenWit) 

 

Schorsing 22.17 – 22.25 uur 

 

Mevrouw De Lang draagt het voorzitterschap weer over aan voorzitter Schrier. 

 

De voorzitter heropent de vergadering. 

 

Mevrouw Hopman doet een orde voorstel en vraagt of de vergadering vanavond 

geschorst kan worden en op een later tijdstip kan worden voortgezet. 

 

Het orde voorstel wordt in stemming gebracht. 

Stemming:  5 stemmen voor (Hopman, Moust, De Lang, Pieterse en Lanting) en 

3 stemmen tegen (Bloem, Stuivenga en Veerdig) 

 

De voorzitter schorst de vergadering. De vergadering wordt op dinsdag 24 mei om 19.30 

uur voortgezet. 

 

  

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 20 juni 2022 

 

de griffier,    de voorzitter, 

 

 

 

 

M.G. Brinksma-Brandenburg  M. Schrier 


