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Besluitenlijst raadsvergadering dinsdag 24 mei 2021 
Aanvang 19:30 uur  

 

voorzitter: 

De heer M. Schrier     burgemeester 

 

Aanwezig de leden: 

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 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 

 

Afwezig 

De heer H.C. Veerdig    Lijst Fier 

 

 

00 Heropening van de vergadering 

 De voorzitter heropent de vergadering en heet een ieder van harte welkom. 

De heer Veerdig (Lijst Fier) is met kennisgeving aanwezig. 

 

Wethouder Visser geeft een reactie op de motie van wantrouwen die gisteren is 

aangenomen en dient met onmiddellijke ingang zijn ontslag in en zal als raadslid aan de 

vergadering deelnemen. 

  

8a. Verslag en advies informateur 

 We bespreken het verslag en het advies van informateur J.G. Kramer in de volgorde 

van de kleinste partij naar de grootste. 

 

Mevrouw De Lang voert het woord namens GroenWit. 

De heer Bloem voert het woord namens ABV. 

Mevrouw Hopman en mevrouw Moust voeren het woord namens NLV. 

De heer Lanting voert het woord namens Lijst Fier. 

 

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

het woord in tweede termijn. 

Mevrouw De Lang (GroenWit) stelt de vraag aan Lijst Fier en ABV waarom er geen 

coalitie tussen hen gevormd kan worden. 

De heer Lanting voert het woord in tweede termijn. 

Er volgen een aantal  interrupties waarop de heer Lanting reageert. 

De heer Bloem (ABV) geeft antwoord op de vraag van mevrouw De Lang. 
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Besluiten 

  

9. Gezondheidsbeleid Friese Waddeneilanden 

 Mevrouw Pieterse (Lijst Fier), mevrouw De Lang (GroenWit) voeren het woord in 1ste 

termijn. 

Wethouder De Ruijter geeft een reactie in 1ste termijn. 

 

De heer Lanting (Lijst Fier) geeft aan dat hij achter de bijdrage van mevrouw De Lang 

staat en een eventueel amendement zal steunen. 

 

Mevrouw De Lang vraagt een schorsing aan. 

 

Schorsing: 20.20 – 20.35 

 

De voorzitter heropent de vergadering. 

Mevrouw De Lang (GroenWit) dient een amendement in en leest deze voor. 

 

De heer Lanting (Lijst Fier) voert het woord in 2de termijn. 

 

Wethouder De Ruijter voert het woord namens het college in 2de termijn. 

 

Stemming amendement : unaniem aangenomen 

  

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

amendement aangenomen. 

  

 De raad besluit: 

 De nota ‘Gezondheidsbeleid Friese Waddeneilanden 2022-2025’ vast te stellen met de 

volgende toevoeging: 

• Dat eetstoornissen in het beleid ook als speerpunt wordt opgenomen. 

  

10. Vaststellen omgevingsvisie 

 De raad dient gezamenlijk een motie in, mevrouw De Lang leest deze namens alle 

fracties voor. 

 

De heer Bloem (ABV), mevrouw Moust (NLV) voeren het woord in 1ste termijn 

 

Wethouder De Ruijter geeft een reactie namens het college en zegt toe dat de 

suggestie om informatie over de Omgevingswet op onze website op te nemen wordt 

overgenomen. 

  

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

  

 De raad besluit: 

1.  In te stemmen met de aanpassingen in de ontwerp Omgevingsvisie 

2. De Omgevingsvisie vast te stellen 

  

 Stemming over de motie: 

 

 Spreekt uit dat:  

De raad in elke raadsvergadering een 10e stoel in de raadszaal zal neer zetten, zodat 

deze lege toekomststoel ervoor zorgt dat tijdens de vergaderingen de leden van de 

raad, die de bevolking vertegenwoordigen, zich bewust zijn van de toekomstige 

generatie om weloverwogen keuzes te kunnen maken. 

  

 Stemming: Unaniem aangenomen 



 

Besluitenlijst Raadsvergadering d.d. 24 mei 2022  3 

  

 Mevrouw De Lang heeft het idee van de Toekomststoel ook met de school besproken. 

De school is hier enthousiast over en wil graag een Toekomststoel ontwerpen en bij 

aanvang van de volgende raadsvergadering aanbieden. 

  

11. Meerjaren onderhoudsplan waterstaatswerken 

 De heer Lanting (Lijst Fier) en mevrouw De Lang (GroenWit) voeren het woord in 1ste 

termijn. 

 

Burgemeester Schrier reageert namens het college zegt toe de vraag van de heer 

Lanting schriftelijk te beantwoorden. 

  

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

  

 De raad besluit: 

Het Meerjaren Onderhoudsplan waterstaatswerken 2023 - 2032 vast te stellen. 

  

12. Meerjaren onderhoudsplan wegen en openbare verlichting 

 Mevrouw De Lang (GroenWit) voert het woord in 1ste termijn. 

 

Burgemeester Schrier voert het woord namens het college in 1ste termijn. 

  

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

  

 De raad besluit: 

1. Het Meerjarenonderhoudsplan Wegen 2023 vast te stellen 

2. Het Meerjarenonderhoudsplan Openbare Verlichting vast te stellen 

3. Vervangingsinvesteringen te activeren 

  

13. Meerjaren onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen 

 Niemand voert het woord over dit voorstel. 

  

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

  

 De raad besluit: 

1. Het Meerjaren onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen vast te stellen; 

2. Genoemde bedragen op te nemen in de begroting 2023. 

  

14. Rekenkamercommissie De Waddeneilanden: Benoemen nieuw lid, 

herbenoemingen en vaststellen aangepaste verordening 

 Niemand voert het woord over dit voorstel. 

  

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

  

 De raad besluit: 

1. De heer Prof. dr. Jouke van Dijk uit Groningen te benoemen als lid van de 

Rekenkamercommissie voor de duur van 4 jaar, tot en met 31 december 2025. 

2. De heer E. (Engbert) Boneschansker uit Leeuwarden te herbenoemen als 

voorzitter van de Rekenkamercommissie en mevrouw E. (Esther) Fogl uit 

Sneek te herbenoemen als lid van de Rekenkamercommissie, beiden tot en 

met 31 december 2025. 

3. De Verordening op de gezamenlijke Rekenkamercommissie De 

Waddeneilanden die in 2018 is vastgesteld te wijzigen (de wijzigingen 

betreffen artikel 7 Vergoeding voor werkzaamheden van de leden van de 

commissie, 8 Secretaris en 11 Werkwijze) en de volgende naam te geven: 

“Verordening op de gemeenschappelijke Rekenkamercommissie De 

Waddeneilanden 2022” 



 

Besluitenlijst Raadsvergadering d.d. 24 mei 2022  4 

4. Met ingang van 2022 de volgende tarieven te hanteren en deze voortaan 

jaarlijks te indexeren:  

✓ Vergoeding leden per vergadering: € 144 

✓ Vergoeding voorzitter per vergadering: € 180 

✓ Vergoeding voorbereidings- en onderzoekskosten: € 75 

✓ Vergoeding secretariaatswerk (artikel 8): € 40 

  

15. Begroting 2023 en jaarrekening 2021 Gemeenschappelijke regeling de 

Waddeneilanden 

 Mevrouw De Lang (GroenWit) 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: 

1. Kennis te nemen van de concept begroting 2023 met daarin opgenomen de 

meerjarenraming 2023-2026 van de gemeenschappelijke regeling De 

Waddeneilanden en hierop geen zienswijze in te dienen. 

2. Kennis te nemen van de vastgestelde Jaarrekening 2021 van de GR de 

Waddeneilanden. 

  

16. Jaarrekening 2021 eerste begrotingswijziging 2022 concept-begroting 2023 

Veiligheidsregio Fryslân 

 Niemand voert het woord in over dit agendapunt. 

  

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

  

 De raad besluit: 

1. Kennisnemen van de jaarrekening 2021, de eerste begrotingswijziging 2022 en 

de conceptbegroting 2023 Veiligheidsregio Fryslân 

2. Geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de financiële stukken van de 

Veiligheidsregio Fryslân 

  

17. Ontwerpbegroting FUMO 2023 

 Niemand voert het woord bij dit agendapunt. 

  

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

  

 De raad besluit: 

1.       Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2023 FUMO   

2.       Geen zienswijze in te dienen over de ontwerpbegroting 2023 FUMO. 

 

18. Ontwerpbegroting 2023 en Jaarverslag 2021 Hûs & Hiem 

  

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

  

 De raad besluit: 

1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2023 van Hûs en Hiem en hierover 

geen zienswijzen in te dienen; 

2. Kennis te nemen van het Jaarverslag 2021 van Hûs en Hiem. 

  

18a. Motie vreemd aan de orde van de dag 

 De heer Visser (NLV) geeft aan dat hij zich zal onthouden van stemming. 

  

 Mevrouw De Lang dient een motie in namens GroenWit en NLV en leest deze voor. 
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Mevrouw Pieterse (Lijst Fier), de heer Bloem (ABV) en mevrouw Hopman (NLV) voeren 

het woord in 1ste termijn. 

 

Mevrouw De Lang voert het woord in 2de termijn. 

  

 De motie wordt in stemming gebracht. 

 Verzoekt het college/verzoekt de raad/spreekt uit dat: 

Om het pand Dorpsstraat 154  op dinsdag 24 mei 2022 alsnog aan te kopen. 

  

 Stemming: 3 stemmen voor (GroenWit en NLV 2x) en 4 stemmen tegen (ABV en Lijst 

Fier), de motie is verworpen. 

  

19. Afscheid wethouder E.A. de Ruijter 

 Burgemeester Schrier spreekt wethouder De Ruijter toe. 

Mevrouw De Lang spreekt wethouder De Ruijter toe en overhandigt bloemen en een 

cadeau namens de raad. 

 

Wethouder De Ruijter spreekt een afscheidswoord. 

  

19a. Afscheid wethouder P.D. Visser 

 Burgemeester Schrier spreekt wethouder Visser toe. 

Mevrouw De Lang schaart zich achter de woorden van de burgemeester. 

 

De heer Visser spreekt een afscheidswoord. 

  

20. Sluiting 

 De voorzitter sluit de vergadering om 21.40 uur. 

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 20 juni 2022 

 

de griffier,    de voorzitter, 

 

 

 

 

M.G. Brinksma-Brandenburg  M. Schrier 


