
 

Besluitenlijst Raadsvergadering d.d. 20 juni 2022  1 

Besluitenlijst raadsvergadering maandag 20 juni 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 J.D. Tammes    Algemeen Belang Vlieland (ABV) 

Mevrouw H.E.H. de Lang    GroenWit 

De heer J.A. Stuivenga    Lijst Stuivenga 

 

 

Raadsgriffier:  

M.G. Brinksma-Brandenburg  griffier  

 

Op uitnodiging aanwezig: 

De heer J. Olij     accountant 

Directeur C. Visser en kinderen van De Jutter aanbieding toekomststoel 

 

 

 

1. Opening en vaststellen agenda 

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

 

De heer Stuivenga heeft vandaag aangegeven dat hij zich afsplitst van het ABV en als 

zelfstandig raadslid verder gaat onder de naam Lijst Stuivenga. 

 

De toekomststoel wordt door de kinderen van De Jutter aan de raad van de gemeente 

Vlieland aangeboden. 

 

Mevrouw Hopman (NLV) zou graag een agendapunt “Hoe nu verder” aan de agenda 

willen toevoegen. Dat voorstel wordt unaniem aangenomen en aan de agenda 

toegevoegd als punt 10a. De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. 

  

2. Beëdiging nieuw raadslid 

 Na het vertrek van de heer R.J. Bloem heeft het stembureau de heer J.D. Tammes 

benoemd als raadslid. De heer Tammes heeft de benoeming aangenomen. 

 

Voorafgaand aan de raadsvergadering heeft de commissie tot onderzoek van de 

geloofsbrieven, bestaande uit I.M.D. Pieterse, H.E.H. de Lang en P.D. Visser, de 

geloofsbrieven onderzocht. De voorzitter, mw. Pieterse, geeft aan dat de geloofsbrieven 

in orde zijn bevonden en de commissie adviseert tot toelating van de heer Tammes tot 

de gemeenteraad. 

 

De heer J.D. Tammes wordt beëdigd als nieuw raadslid voor ABV en legt ten overstaan 

van burgemeester Schrier de belofte af.  

Na de felicitaties en bloemen neemt de heer Tammes plaats aan de raadstafel. 

 

De heer Veerdig bedankt de heer Bloem voor zijn inzet voor de raad. 

Mevrouw Hopman geeft een reactie.  
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3 a. Besluitenlijst raadsvergadering 23 mei 2022 

 De besluitenlijst wordt vastgesteld. 

  

3 b. Besluitenlijst raadsvergadering 24 mei 2022 

 De besluitenlijst wordt vastgesteld. 

  

3 c. Overzicht moties en toezeggingen per 24 mei 2022 

 Burgemeester Schrier geeft een toelichting op de volgende toezeggingen/moties: 

2 – Noodreparaties Kampweg; 

3 – Motie Duinwijck Gasvrij 

6 – Sportveld 

8 – Omgevingswet – website 

10 – Meerjaren onderhoudsplan waterstaatswerken 

 

De heer Stuivenga (Lijst Stuivenga) spreekt de hoop uit dat de Toekomststoel een bron 

van inspiratie voor de raad mag zijn. 

 

De toelichtingen zijn opgenomen in het overzicht moties en toezeggingen. 

  

Informeren 

  

4. Mededelingen college 

 De burgemeester geeft aan dat nu er geen wethouders zijn de burgemeester optreedt 

als vertegenwoordiger van het college. 

  

5. Informatie van het college 

 De heer Veerdig (Lijst Fier) geeft een reactie op en stelt een vraag over: 

• 2022-041 Besluitenlijst college 17 mei agendapunt 6 – 100 jaar Duinkersoord; 

• 2022-042 Besluitenlijst college 24 mei agendapunt 6 – aanpak energie-

armoede. 

 

Burgemeester Schrier beantwoordt de vragen. 

  

6. Ingekomen stukken 

 Er zijn geen vragen of opmerkingen over de ingekomen stukken. 

  

 De raad besluit: 

 De ingekomen stukken conform het behandelvoorstel af te handelen. 

  

7. Vragenuurtje 

 De volgende raadsleden stellen een vraag aan het college: 

• R. Lanting (Lijst Fier) over Parkeerplaatsen Dennenlaan / Berkenlaan; 

• H. Veerdig (Lijst Fier) over Verkeersveiligheid. 

 

Burgemeester Schrier beantwoordt de vragen en zegt toe om met de buurt in gesprek te 

gaan over de plaats van twee nieuwe parkeerplaatsen. 

 

De heer Veerdig en mevrouw Hopman geven een reactie. 

  

8. Spreekrecht voor burgers 

 De heer M. van Heeringen heeft zich gemeld voor het spreekrecht. Hij houdt een betoog 

over het onderwerp ‘hoe je sorry zegt’. 

 

De heer Veerdig (Lijst Fier) en mevrouw De Lang (GroenWit) geven een reactie. 
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Besluiten 

  

9. Jaarrekening 2021 gemeente Vlieland 

 De heer J. Olij (accountant) geeft een korte toelichting op de Jaarrekening 2021. 

De heer Tammes (ABV), mw. De Lang (GroenWit), de heer Veerdig (Lijst Fier) en de 

heer Stuivenga (Lijst Stuivenga) stellen vragen aan de accountant. 

De accountant beantwoordt de vragen. 

  

 Mevrouw De Lang (GroenWit) en de heer Veerdig (Lijst Fier) voeren het woord in 1ste 

termijn.  

 

Burgemeester Schrier geeft een reactie en beantwoordt de vragen. 

 

De heer Visser (NLV) voert het woord in 2de termijn. 

 

Burgemeester Schrier geeft een reactie. 

  

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

  

 De raad besluit: 

 1. De jaarrekening 2021 vast te stellen en het resultaat van € 676.500  toe te voegen 

aan de algemene reserve. 

2. Kennis te nemen van het accountantsrapport 2021. 

  

10. Begroting 2023 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 

 Niemand voert het woord over dit agendapunt. 

  

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

  

 De raad besluit: 

 1. Kennis te nemen van de eerste begroting 2023 van de Dienst Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid Noardwest Fryslân  

2. Geen zienswijze kenbaar te maken over de eerste begroting 2023 van de Dienst 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân  

3. De financiële gevolgen te verwerken in de kadernota 2023-2026. 

  

10a Hoe nu verder? 

 Mevrouw Hopman (NLV) leidt dit onderwerp in en geeft de visie van het NLV op de nu 

ontstane situatie. 

De heer Veerdig (Lijst Fier) geeft een reactie namens Lijst Fier. 

Mevrouw De Lang (GroenWit) en de heer Tammes (ABV) geven een reactie. 

 

De heer Veerdig geeft aan dat Lijst Fier eerst nog in gesprek wil gaan met het ABV en 

Lijst Stuivenga en daarna wordt een besluit genomen. 

  

11. Sluiting 

 De voorzitter bedankt een ieder voor zijn/haar inbreng en sluit de vergadering. 

  

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 11 juli 2022 

 

de griffier,    de voorzitter, 

 

 

M.G. Brinksma-Brandenburg  M. Schrier 


