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Besluitenlijst raadsvergadering maandag 11 juli 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) 

Mevrouw H.E.H. de Lang    GroenWit 

De heer J.A. Stuivenga    Lijst Stuivenga 

 

 

Raadsgriffier:  

M.G. Brinksma-Brandenburg  griffier  

 

Afwezig: 

De heer J.D. Tammes    Algemeen Belang Vlieland (ABV) 

 

 

1. Opening en vaststellen agenda 

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

De heer J.D. Tammes is afwezig met kennisgeving. 

 

De voorzitter complimenteert de raad met het voornemen om tot een raadsakkoord te 

komen. Na het zomerreces gaat de raad aan de slag met de onderlinge verhoudingen. 

 

De voorzitter stelt voor om agendapunt 11 naar voren te halen en te behandelen als 

punt 8, de kadernota wordt dan punt 8a. De raad stemt hiermee in. 

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. 

  

2a. Besluitenlijst raadsvergadering 20 juni 2022 

 De besluitenlijst wordt vastgesteld. 

  

2b. Overzicht moties en toezeggingen per 20 juni 2022 

 Burgemeester Schrier geeft een toelichting bij de punten 4, 7 en 11.  

 

De heer Lanting (Lijst Fier) en de heer Stuivenga (Lijst Stuivenga) stellen een vraag. 

 

Burgemeester Schrier zegt toe de raad te informeren n.a.v. de gesprekken met de 

bewoners van de Nieuwstraat.  

 

De toelichtingen zijn opgenomen in de lijst moties en toezeggingen. 

  

Informeren 

  

3a. Mededelingen college 

 Burgemeester Schrier doet een mededeling over  

• het convenant Ondermijning wat Provincie breed is ondertekend; 

• het bezoek van de stuurgroep Programma Waddeneilanden aan de 2de kamer 

over de regiodeal. 

• Mars speciaal voor Vlieland geschreven. 
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Mevrouw De Lang (GroenWit) stelt een aanvullende vraag. 

 

De heer Veerdig (Lijst Fier) vraagt naar de samenwerking van De Jutter met Pieter 

Jelles. 

Burgemeester Schrier antwoordt dat het proces loopt en de samenwerking straks een 

feit is. 

  

4. Informatie van het college 

 De heer Veerdig (Lijst Fier) geeft een reactie op 2022-047 Antwoord toezegging 

Coronasteun en vraagt of de resterende subsidie bijv. binnen 3 maanden alsnog 

uitgekeerd kan worden. 

Burgemeester Schrier zegt toe om te kijken of het resterende bedrag alsnog aan de 

Culturele Sector uitgekeerd kan worden. 

  

5. Ingekomen stukken 

 De heer Lanting (Lijst Fier) stelt een vraag over de beantwoording van brief 2022-166 / 

Verkeerssituatie. 

 

De heer Veerdig (Lijst Fier) vraagt het college te kijken naar brief 2022 – 186 VNG 

Ledenbrief / Verkeersveiligheid: subsidie en ondersteuning beschikbaar voor 

gemeenten. 

 

Burgemeester Schrier beantwoordt de vragen. De brief 2022 – 186 van de VNG staat 

nog niet op dit overzicht en zal op de reguliere wijze worden behandeld. 

  

 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 J.A. Stuivenga (Lijst Stuivenga) over onbenutte vierkante meters De 

Jutter; 

• Mevrouw K. Moust (NLV) over status komst tandarts; 

• De heer H.C. Veerdig (Lijst Fier) over circulaire economie. 

 

De burgemeester beantwoordt de vragen. 

 

De heer Visser (NLV) en mevrouw De Lang (GroenWit) stellen aanvullende vragen over 

de tandarts. 

  

7. Spreekrecht voor burgers 

 De heer M. van Heeringen spreekt in over het verbeteren van het spreekrecht. 

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

geven een korte reactie. 

  

 Mevrouw J. Rijlaarsdam spreekt in over woningtoewijzing / Boswijk. 

De heer Visser (NLV), de heer Veerdig (Lijst Fier) en mevrouw Moust (NLV) stellen 

vragen en geven een reactie. 

   

Besluiten 

  

8 3de begrotingswijziging 2022 

 De heer Lanting (Lijst Fier) voert het woord in eerste termijn en vraagt waarom het 

onderhoud van het sportveld uit het budget van de Buurtsportcoach betaald wordt en 

zou hier graag een alternatief voor zien. 
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Burgemeester zegt toe deze vraag schriftelijk te beantwoorden. 

  

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

  

 De raad besluit: 

 De 3e begrotingswijziging 2022 vast te stellen. 

  

8a. Kadernota 2023-2026 

 Mevrouw De Lang (GroenWit) voert het woord in eerste termijn en dient een motie in. 

 

Burgemeester Schrier geeft aan dat de verdeling van de Regiodeal (pagina 12) niet juist 

staat vermeld, dit moet zijn ½ vanuit het Rijk, ¼ uit de Regio en ¼ uit de gemeente. 

 

De heer Lanting (Lijst Fier), de heer Visser (NLV) en de heer Stuivenga (Lijst Stuivenga) 

voeren het woord in 1ste termijn. 

 

Burgemeester Schrier beantwoordt de vragen en geeft een nadere toelichting en zegt 

toe dat het college inzet op continuering van deze vaarverbinding en dat er geen gat zal 

vallen tussen de pilot en de voortzetting. 

 

De heer Veerdig vraagt een schorsing aan.  

 

Schorsing: 20.55 – 20.59 uur 

 

De heer Lanting (Lijst Fier), de heer Visser (NLV) voeren het woord in 2de termijn. 

  

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

  

 De raad besluit: 

 1. De kadernota 2023 -2026 vast te stellen om richting te geven aan het realiseren van 

een sluitend meerjarenperspectief. 

 
2. In de begroting 2023 de volgende nieuwe structurele budgetten op te nemen: 

 

•  Promoten sport voor het eigen personeel              €   5.000 

• Buursportcoach                                                    €   20.000 

 
3. Het volgende project in 2023 te starten, en daarvoor meerjarig budget te reserveren 

in de begroting 2023: 

 

• Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 

 2023: € 180.000 
 2024: € 215.000 
 2025: € 200.000 
 2026: € 220.000 
  

En deze kosten deels te dekken uit de bestemmingsreserve duurzaamheid. 
 

4. Eenmalig t.l.v. de Algemene Reserve in 2023 € 900.000 toe te voegen aan de 

bestemmingsreserve programma Waddeneilanden. In de nota reserves en 

voorzieningen de voorwaarden voor deze bestemmingsreserve vast te leggen. 

 
5. In de begroting 2023 uit te gaan van een stijging van de loonkosten van 3 % en de 

verdere jaren met 3% en om verder geen inflatiecorrectie toe te passen. 

 
6. De inkomsten budgetten voor leges en belastingen op basis van de ontwikkelingen 

vast te stellen bij het vaststellen van de begroting. 
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7. 100% kostendekkende tarieven voor doelbelastingen vast te stellen: 

afvalstoffenheffing, reinigingsrechten en rioolbelasting, waarbij de opbrengst van de 

rioolbelasting, conform het op 25 april 2022 vastgestelde MJOP met 5%  wordt 

verhoogd; 

  

 Stemming motie GroenWit – Unaniem (8) aangenomen. 

 Verzoekt het college: 

 1. Om in ieder geval voor 2023 nog budget te reserveren voor de continuïteit van de 

bootverbinding Vlieland-Terschelling; 

2. Met de betreffende Ministeries van Onderwijs en Verkeer en Waterstaat in overleg 

te gaan hoe deze (school) verbinding in stand gehouden kan worden. 

  

9. Jaarrekening 2021 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 

 Niemand voert het woord bij dit agendapunt. 

  

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

  

 De raad besluit: 

 Kennis te nemen van de jaarstukken 2021 van de Dienst Sociale Zaken Noardwest 

Fryslân. 

  

10. Intrekken verordening studie-toeslag 

 Niemand voert het woord bij dit agendapunt. 

  

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

  

 De raad besluit: 

 1. De Verordening individuele studietoeslag participatiewet 2021 gemeente Vlieland 
ingaande 1 april 2022 in te trekken. 

  

11. Vervallen  

 Behandeld als punt 8 

  

12. Benoeming leden diverse commissies 

 De heer Stuivenga voert het woord in 1ste termijn en legt een stemverklaring af: 

De heer Stuivenga wil dit voorstel na de zomer graag opnieuw agenderen om 

beleidsadviserende commissies in te stellen, die, omdat er nu 3 éénmansfracties zijn,  

niet alleen uit raadsleden moeten bestaan. 

  

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

  

 De raad besluit: 

 1. mevrouw I.M.D. Pieterse en de heren J.D. Tammes en P.D. Visser te benoemen tot 

lid van de Auditcommissie; 

2. de heer P.D. Visser en de dames I.M.D. Pieterse en H.E.H. de Lang-Rodenhuis te 

benoemen tot lid van de werkgeverscommissie; 

3. mevrouw H.E.H. de Lang-Rodenhuis en de heer R.A. Lanting tot lid van de 

Intergemeentelijke Radenwerkgroep Sociaal Domein; 

4. de heer R.A. Lanting te benoemen tot lid van de begeleidingscommissie 

Rekenkamercommissie De Waddeneilanden; 

5. de heren H.C. Veerdig, J.A. Stuivenga, J.D. Tammes en de dames H.E.H. de Lang-

Rodenhuis en P.A. Hopman tot leden van de Werkgroep werkwijze gemeenteraad; 

 
allen voor de duur van de zittingsperiode van de gemeenteraad. 
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13. Sluiting 

 De voorzitter sluit de vergadering en wenst iedereen een goed zomerreces. 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 12 september 2022 

 

de griffier,    de voorzitter, 

 

 

M.G. Brinksma-Brandenburg  M. Schrier 


