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Besluitenlijst raadsvergadering maandag 21 november 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 

De heer P.D. Visser    Nieuw Liberaal Vlieland (NLV) 

Mevrouw K. Moust    Nieuw Liberaal Vlieland (NLV) 

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

De heer J.A. Stuivenga    Lijst Stuivenga 

 

Raadsgriffier:  

M.G. Brinksma-Brandenburg  griffier  

 

Op uitnodiging aanwezig: 

M.C.A. Vellinga-Beemsterboer   wethouder 

A. Idema     gemeentesecretaris 

 

Afwezig: 

Mevrouw I.M.D. Pieterse    Lijst Fier 

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

Mevrouw H.E.H. de Lang-Rodenhuis  GroenWit 

De heer R. de Jong    wethouder 

 

 

1. Opening en vaststellen agenda 21 november 2022 

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

De dames Pieterse (Lijst Fier), Hopman (NLV), De Lang (GroenWit) en wethouder De 

Jong zijn met kennisgeving afwezig. 

 

De agenda wordt vastgesteld. 

  

2a. Besluitenlijst raadsvergadering 31 oktober 2022 

 De besluitenlijst wordt vastgesteld. 

  

2b. Overzicht moties en toezeggingen per 31 oktober 2022 

 De burgemeester geeft een toelichting op motie nr. 3. 

Wethouder Vellinga geeft een toelichting op toezegging 23. 

 

De heer Visser (NLV) vraagt n.a.v. motie nr. 3 hoe er om wordt gegaan met de 

boeteclausule.  

Burgemeester Schrier zegt toe dat de raad hier schriftelijk over wordt geïnformeerd. 

 

De heer Tammes (ABV) geeft een toelichting n.a.v. motie nr. 22. 

 

De heer Stuivenga (Lijst Stuivenga) stelt een vraag over motie nr. 14, welke door 

wethouder Vellinga wordt beantwoord. 

 

De toelichtingen zijn openomen in de lijst moties en toezeggingen.  
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Informeren 

  

3. Mededelingen college 

 Burgemeester Schrier deelt mee dat de aanvraag voor een Regiodeal is ingediend.  

  

4. Informatie van het college 

 De heer Tammes (ABV) stelt vragen over: 

2022-070 – Zienswijze vervoersplan; 

2022-073 – Besluitenlijst college 27-09-2022 agendapunt 3: Benoemen bestuurslid SRV; 

2022-077 – Besluitenlijst college 18-10-2022 agendapunt 4: Nieuwbouw Dorpsstraat 18. 

 

Burgemeester Schrier beantwoordt de vragen. 

  

5. Ingekomen stukken 

 De heer Tammes stelt vragen over: 

2022-228 VNG brief – Ondersteuning gedupeerde ouders kinderopvangtoeslagaffaire, 

deze vraag zal schriftelijk worden beantwoord. 

2022-241: Rapport Rekenkamercommissie Handhaving en toezicht., dit rapport zal in 

december door de Rekenkamercommissie worden toegelicht en zullen de adviezen aan 

de raad worden voorgelegd. 

  

 De raad besluit: 

 De ingekomen stukken conform het behandelvoorstel af te handelen. 

  

6. Vragenuurtje 

 De volgende raadsleden stellen een vraag aan het college: 

• K. Moust (NLV) over  1. Dennenlaan / Lutinelaan – tiny houses 

   2. Tiny houses bij school De Jutter 

• J.D. Tammes (ABV) over werkzaamheden Dennenlaan / Lutinelaan. 

 

Burgemeester Schrier en wethouder Vellinga beantwoorden de vragen. 

 

De heer Lanting (Lijst Fier) en de heer Visser (NLV) geven een reactie op het idee van 

tiny houses aan de Dennenlaan/Lutinelaan. Burgemeester Schrier geeft deze suggesties 

mee aan wethouder De Jong. 

 

Burgemeester Schrier zegt toe dat in het vervolg gekeken zal worden of er tiny houses 

mogelijk zijn op stukjes grond die vrijkomen. 

 

Wethouder Vellinga zegt toe dat de raad wordt geïnformeerd over de termijnen en stand 

van zaken rond het idee van tiny houses bij de Jutter. 

 

De heer Veerdig (Lijst Fier) geeft een reactie op de werkzaamheden Dennenlaan / 

Lutinelaan. 

  

7. Spreekrecht voor burgers 

 Mevrouw T. Renier-Willems maakt gebruik van het inspreekrecht en deelt haar zorg over 

het Armhuis. 

 

De heer Visser (NLV) en de heer Veerdig (Lijst Fier) geven een reactie. 

Burgemeester Schrier geeft een reactie namens het college. 
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Besluiten 

  

8. Delegatiebesluit omgevingsplan Vlieland 

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

voeren het woord in 1ste termijn. 

Wethouder Vellinga beantwoordt de vragen en geeft een reactie namens het college. 

 

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

  

 De raad besluit: 

 1. In te stemmen met het delegeren van bevoegdheden aan het college van 
burgemeester en wethouders tot vaststelling van delen van het omgevingsplan. 

2. Het delegatiebesluit omgevingsplan Vlieland vast te stellen. 

  

9. Bindend advies buitenplanse omgevingsplanactiviteiten 

 De heer Veerdig (Lijst Fier) en de heer Tammes (ABV) voeren het woord in 1ste termijn. 

Wethouder Vellinga beantwoordt de vragen en geeft een reactie namens het college. 

 

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

  

 De raad besluit: 

 1. In te stemmen met het bindend adviesrecht inzake de in het besluit genoemde 

buitenplanse omgevingsplanactiviteiten. 

2.  Het besluit ‘bindend advies buitenplanse omgevingsplanactiviteiten’ vast te stellen. 

  

10. Ruimtelijke adviescommissie omgevingskwaliteit 

 Niemand voert het woord bij dit agendapunt. 

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

  

 De raad besluit: 

 1. De vastgestelde Gemeenschappelijke Regeling ter kennisgeving aannemen. 

2. De Verordening Gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit vaststellen. 

  

11. Aanvraag subsidie Waddenfonds verduurzaming aanloophaven 

 De heer Tammes (ABV) dient een motie in en licht deze toe. 

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

voeren het woord in 1ste termijn. 

 

Burgemeester Schrier geeft een reactie namens het college. 

 

De heer Tammes (ABV), de heer Visser (NLV) en de heer Veerdig (Lijst Fier) voeren het 

woord in 2de termijn. 

Burgemeester Schrier geeft een reactie in 2de termijn namens het college. 

 

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

  

 De raad besluit: 

 1. Een subsidie aan te vragen bij het Waddenfonds voor verduurzaming van de 

aanloophaven en omgeving; 

2. De subsidieaanvraag in te dienen bij het Waddenfonds vóór de sluitingstermijn op 

15 december a.s. 
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 Stemming motie ABV: 

 Verzoekt het college:  

1. De Raad te informeren over de maximale Gemeentelijke bijdrage aan het project, 

met of zonder meenemen van de subsidie van het Waddenfonds. 

2. Rekening te houden met maatregelen ter voorkoming van verdere Chemische 

corrosie aan de nieuwe en bestaande damwanden van de jachthaven ter 

voorkoming van voortijdig einde van de levensduur van de damwanden, middels 

o.a. Cathodische Protectie.   

  

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

en NLV (2)). 

Daarmee staken de stemmen, deze motie wordt opnieuw behandeld in de volgende 

raadsvergadering. 

  

12. Controleplan, controleprotocol en normenkader 2021-2022 

 Niemand voert het woord bij dit agendapunt. 

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

  

 De raad besluit: 

 1. Het op 11 oktober 2021 vastgestelde controle plan 2021, controleprotocol 2021 en 

normenkader met een jaar te verlengen. 

  

13. Sluiting 

 De heer Visser geeft een compliment aan wethouder Vellinga die in haar eerste 

vergadering wethouder De Jong heeft vervangen. 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 20:35 uur. 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 19 december 2022 

 

de griffier,    de voorzitter, 

 

 

 

 

M.G. Brinksma-Brandenburg  M. Schrier 


