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Besluitenlijst raadsvergadering maandag 12 september 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-Rodenhuis  GroenWit 

De heer J.A. Stuivenga    Lijst Stuivenga 

 

 

Raadsgriffier:  

Mevrouw M.G. Brinksma-Brandenburg  griffier  

 

Op uitnodiging aanwezig: 

De heer A. Idema     gemeentesecretaris 

Mevrouw I. Horn     beleidsmedewerker financiën 

 

 

1. Opening en vaststellen agenda 

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

 

Mevrouw H. de Lang, voorzitter van de selectiecommissie, verzoekt de raad om 

agendapunt 3, de benoeming van de wethouders, van de agenda te halen vanwege het 

terugtrekken van één van de kandidaat-wethouders. 

De raad stemt hiermee in. 

 

Er is een motie aangekondigd van Lijst Fier, ABV en Lijst Stuivenga. De voorzitter stelt 

voor om deze te agenderen als agenda punt 16, de sluiting wordt dan punt 17. De raad 

stemt hiermee in. 

 

De heer H. Vrielink heeft zich gemeld als inspreker, vanwege het onderwerp proces 

raadsakkoord stelt de burgemeester voor om het inspreekrecht naar voren te halen en 

zo meteen als eerste te behandelen. De raad stemt hiermee in. 

 

De agenda wordt met bovengenoemde wijzigingen vastgesteld. 

 

De vergadering wordt 5 minuten geschorst vanwege het slechte geluid in de uitzending. 

  

9. Spreekrecht voor burgers 

 De heer H. Vrielink deelt zijn zorgen over het Armhuis met de gemeenteraad. 

Mevrouw De Lang (GroenWit) en de heer Lanting (Lijst Fier) geven een reactie. 

Burgemeester Schrier geeft een reactie en zegt toe opnieuw te gaan informeren wat er 

verder gaat gebeuren met het Armhuis en de vraag over de esterikken hierin 

meenemen. 

 

 

 

De heer H. Vrielink deelt ook zijn mening over het opstellen van een Raadsakkoord en 

de aanstelling van wethouders van buiten met de raad. 
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De heer Veerdig (Lijst Fier) en mevrouw De Lang (GroenWit) regeren op de inspraak. 

  

2.  Vaststellen Raadsbreed akkoord 2022-2026 

 De heer Veerdig (Lijst Fier), de heer Visser (NLV), mevrouw De Lang (GroenWit), de 

heer Stuivenga (Lijst Stuivenga) en de heer Tammes (ABV) voeren het woord in eerste 

termijn. 

Burgemeester Schrier voert het woord in eerste termijn. 

  

 De raad besluit: 

 het Raadsbreed akkoord gemeente Vlieland 2022-2026 vast te stellen. 

  

 Stemming: Unaniem voor. 

  

3. Benoeming en beëdiging wethouders 

 Dit agendapunt is van de agenda gehaald. 

  

4a. Besluitenlijst raadsvergadering 11 juli 2022 

 De besluitenlijst van de raadsvergadering van 11 juli 2022 wordt vastgesteld. 

  

4b. Overzicht moties en toezeggingen per 11 juli 2022 

 Burgemeester Schrier geeft een toelichting op de volgende punten: 

2022-3 Project Duinwijck Gasvrij 

2022-7 Verkeersveiligheid Nieuwestraat 

2022-11 Parkeerplaatsen Berkenlaan/Dennenlaan 

 

De heer Lanting (Lijst Fier) stelt een vraag over motie 2022-14 Vaarverbinding Vlieland 

– Terschelling. 

De heer Stuivenga (Lijst Stuivenga) en mevrouw Moust ( NLV) hebben een opmerking 

over toezegging 2022-08. 

 

De toelichtingen zijn opgenomen in de lijst moties en toezeggingen. 

 

Informeren 

  

5. Mededelingen college 

 Burgemeester Schrier doet een mededeling over  

• Het bezoek van de minister van Binnenlandse Zaken; 

• Het bezoek van de Karavaan van de vriendschap. 

 

De heer Veerdig (Lijst Fier) en mevrouw De Lang (GroenWit) stellen een vraag, die door 

burgemeester Schrier worden beantwoord. 

  

6. Informatie van het college 

 De volgende raadsleden stellen vragen over de volgende documenten: 

H.C. Veerdig (Lijst Fier) 2022-054 B&W 19-07 agendapunt 6: 

   Onderzoek verduurzaming aanloophaven;  

J.D. Tammes (ABV) - 2022-048 Antwoord toezegging Vliehorst; 

   - 2022-050 B&W 28-06 agendapunt 4: last onder dwangsom; 

   - 2022-054 B&W 19-07 agendapunt 6: 

     Onderzoek verduurzaming aanloophaven; 

   - 2022-055 Zienswijze concept vervoersplan 2023; 

   - 2022-056 B&W 26-07 agendapunt 4:  

     Kasgeldlening De Noordwester; 

   - 2022-058 B&W 16-08 agendapunt 9: 

     Afrekening verleggen fietspaden. 

 

J.A. Stuivenga (lijst Stuivenga)  2022-056 B&W 26-07 agendapunt 6:  
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     ingebruiknemingsovereenkomst De Jutter. 

 

Burgemeester Schrier beantwoordt de vragen en zegt toe de 

ingebruiknemingsovereenkomst De Jutter naar de raad toe te sturen. 

  

7. Ingekomen stukken 

 De heer Lanting (Lijst Fier) geeft een reactie de volgende ingekomen stukken: 

2022-195 Motie Voor Veilige Wadden – gemeente Texel; 

2022-200 Motie Uitstel lachgas niet meer acceptabel – gemeente Terschelling. 

  

 De raad besluit: 

 De ingekomen stukken conform het behandelvoorstel af te handelen. 

  

8. Vragenuurtje 

 De volgende raadsleden stellen een vraag aan het college: 

• De heer Lanting (Lijst Fier) over energiekosten Flidunen 

• De heer Visser (NLV) over ITGWO, verkeersmaatregelen en rol SBB 

 

Burgemeester Schrier beantwoordt de vragen. 

 

Mevrouw Hopman (NLV) en de heer Veerdig (Lijst Fier) reageren op de vraag over 

ITGWO. 

  

Bespreken 

  

10. Nota reserves en voorzieningen 

 Mevrouw I. Horn, beleidsmedewerker financiën, neemt plaats aan de tafel om vragen te 

kunnen beantwoorden over deze nota. 

Burgemeester Schrier geeft een inleiding. 

 

De heer Tammes (ABV), de heer Stuivenga (Lijst Stuivenga), mevrouw De Lang 

(GroenWit), de heer Visser (NLV) en mevrouw Pieterse (Lijst Fier) geven een reactie en 

stellen vragen. 

 

Mevrouw Horn beantwoordt de vragen.  

 

De nota reserves en voorzieningen kan zoals voorgesteld in de raadsvergadering van 

10 oktober a.s. ter besluitvorming worden aangeboden. 

  

11. Investering mondzorg 

 Burgemeester Schrier geeft een inleiding. 

 

De heer Tammes (ABV), de heer Stuivenga (Lijst Stuivenga), mevrouw De Lang 

(GroenWit), mevrouw Moust (NLV) en de heer Lanting (Lijst Fier) geven een reactie en 

stellen vragen. 

 

Burgemeester Schrier en secretaris Idema beantwoorden de vragen. 

 

De heer Tammes (ABV), mevrouw De Lang (GroenWit), mevrouw Moust (NLV) en de 

heer Lanting (Lijst Fier) geven een reactie en stellen aanvullende vragen. 

Mevrouw Hopman (NLV), de heer Lanting (Lijst Fier), de heer Visser (NLV), de heer 

Tammes (ABV) en de heer Stuivenga (Lijst Stuivenga) geven reactie naar elkaars 

inbreng. 

 

De fracties Lijst Stuivenga, GroenWit, NLV en Lijst Fier steunen deze investering. 
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Schorsing: 21:45 – 21:52 uur 

  

Besluiten 

  

12. Voorontwerpbestemmingsplan Oost-Vlieland - Dorpsstraat 108 en 110 

 De heer Visser (NLV), mevrouw De Lang (GroenWit), de heer Stuivenga (Lijst 

Stuivenga), de heer Tammes (ABV) en de heer Veerdig (Lijst Fier) voeren het woord in 

eerste termijn. 

  

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

  

 De raad besluit: 

 1. In te stemmen met het voorontwerpbestemmingsplan Oost-Vlieland - Dorpsstraat 108 

en 110  

2. In te stemmen met het voorontwerpbestemmingsplan in de inspraak en het wettelijk 

vooroverleg te brengen. 

  

13. Ontwerp Gemeenschappelijke regeling Hûs en Hiem 

 De heer Veerdig (Lijst Fier) voert het woord in 1ste termijn. 

  

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

  

 De raad besluit: 

 1. In te stemmen met de aangepaste Gemeenschappelijke Regeling Hûs en Hiem, 

advisering omgevingskwaliteit. 

2. Geen zienswijze omtrent de Gemeenschappelijke Regeling in te brengen. 

  

14. Jaarstukken Stichting Openbaar Onderwijs Vlieland 2021 

 De heer Lanting (Lijst Fier) en  mevrouw Hopman (NLV) voeren het woord in 1ste termijn. 

  

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

  

 De raad besluit: 

 1. Goedkeuring te verlenen aan de jaarstukken 2021 van de Stichting Openbaar 
Onderwijs Vlieland 

  

15. Jaarverslag en verslag Interbestuurlijk Toezicht Archief 2021 

 Mevrouw Pieterse (Lijst Fier) en de heer Stuivenga (Lijst Stuivenga) voeren het woord in 

1ste termijn. 

  

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

  

 De raad besluit: 

 Het Jaarverslag 2021 en het verslag Interbestuurlijk Toezicht (IBT) Archief Gemeente 

Vlieland vast te stellen. 

  

16. Motie vreemd aan de orde van de dag 

 De heer Veerdig (Lijst Fier) dient namens ABV, Lijst Stuivenga en Lijst Fier een motie 

over extra ondersteuning vanuit bijzondere bijstand in en licht deze toe. 

 

De heer Tammes (ABV) , mevrouw De Lang (GroenWit) en mevrouw Hopman geven 

een reactie in 1ste termijn. 

 

Burgemeester Schrier geeft een reactie op de motie. 

 

 

De heer Veerdig (Lijst Fier), mevrouw De Lang (GroenWit)  en mevrouw Moust (NLV) 
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reageren in 2de termijn. 

  

 De motie wordt in stemming gebracht: 

  

 Verzoekt het college om proactieve ‘vroeg signalering’ uit te breiden naar een wellicht 

verborgen groep eilanders en hiervoor de informatie op korte termijn te delen via alle 

geëigende middelen om deze potentiële groep te bereiken en te ondersteunen. 

  

 Stemming: 5 stemmen voor (ABV, Lijst Stuivenga en Lijst Fier) en 4 stemmen tegen 

(NLV en GroenWit), daarmee is de motie aangenomen. 

  

  

17. Sluiting 

 De voorzitter sluit de vergadering om 22.22 uur 

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 10 oktober 2022 

 

de loco-griffier,    de voorzitter, 

 

 

 

 

C.M.M. Hoogstraten   M. Schrier 


