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Gemeente Vlieland
Dorpsstraat 127
8899 AE Vlieland
Telefoon (0562) 452700
E-mail: info@vlieland.nl
Website: www.vlieland.nl
Postadres
Postbus 10,
8899 ZN Vlieland
Openingstijden
elke werkdag:
van 9.00 tot 12.00 uur
en op dinsdagmiddag:
van 14.00 tot 16.00 uur
Buurtwelzijnswerker
(Annemarie Kort)
elke werkdag bereikbaar:
van 9:00 tot 12 uur
telefoonnummer:
(06) 1524 9717
Milieustraat
Maandag en vrijdag:
van 13:15 tot 14:15 uur
Woensdag:
van 10:30 tot 11:30 uur
Aanmelden afval
Via de website of
telefoonnummer
(0562) 452710
Opzichter:
(06) 51349316
Calamiteiten:
Voor spoedmeldingen die niet
kunnen wachten tot de
eerstvolgende werkdag:
(06) 46351579
Dienst SoZaWe:
www.sozawe-nw-fryslan.nl
Servicenummer
WoonFriesland:
(088) 9952222
Wijkconsulent
Frank Kenters:
(088) 9952016
Klachtenlijn geluidsoverlast
defensie:
(0800) 022 60 33
Volg de gemeente Vlieland op
Facebook, Linkedin,
Instagram en Twitter

raadsvergadering 21 november
Aanvang 19:30 uur in de raadzaal
U bent van harte welkom om de vergadering bij de wonen. De vergadering is
rechtstreeks te beluisteren via de website van de gemeente.

agenda
1.
2.

Opening en vaststellen agenda
a: Besluitenlijst raadsvergadering 31 oktober 2022
b: Overzicht moties/toezeggingen per 31 oktober 2022
Informeren
3. Mededelingen college
4. Informatie van het college
5. Ingekomen stukken
6. Vragenuurtje
7. Spreekrecht voor burgers
Besluiten
8. Delegatiebesluit omgevingsplan Vlieland
9. Bindend advies buitenplanse omgevingsplanactiviteiten
10. Ruimtelijke adviescommissie omgevingskwaliteit
11. Aanvraag subsidie Waddenfonds verduurzaming aanloophaven
12. Controleplan, controleprotocol en normenkader 2021 – 2022
13. Sluiting
Alle bijbehorende stukken liggen (op afspraak) ter inzage op het gemeentehuis en
zijn terug te vinden op www.vlieland.nl. Wilt u gebruik maken van het spreekrecht?
Neem contact op met de griffier, dit kan tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de
vergadering.
Griffier Magda Brinksma, 06-38739152 of griffier@vlieland.nl.

thema-avond VVV
Op dinsdag 15 november organiseert de VVV in aansluiting op haar
ledenvergadering in Badhotel Bruin een thema-avond over toeristisch beleid.
Iedereen is hierbij van harte welkom, ook niet-leden.
Ook de gemeente zal, als toehoorder, vertegenwoordigd zijn. In 2023 stelt de
gemeente Vlieland een nieuw toeristisch beleid op. Hiervoor kunnen onder andere de
ideeën die tijdens deze thema-avond van de VVV naar boven komen als input
worden meegenomen.

kort verslag begrotingsraadsvergadering
maandag 31 oktober 2022
De raadsvergadering begon dit keer om 15:00 uur ’s
middags.
Beëdiging nieuwe wethouders
Allereerst werden de beide kandidaat-wethouders
benoemd en beëdigd. Zowel Marijke Vellinga als Roel
de Jong gaven aan enorm veel zin te hebben in hun
nieuwe baan en zoals de voorzitter van de
selectiecommissie Hedwig de Lang zei: en nu aan het
werk!
Mededelingen
Hierna waren er een paar mededelingen vanuit het
college over de stand van zaken met betrekking tot de
‘scholierenboot’, het Armhuys, de brandstoftoeslag van
Rederij Doeksen, en gasboringen in de Waddenzee.
Begrotingswijziging
Het eerste beslispunt was de begrotingswijziging
stelpost Omgevingswet en Gemeentefonds. Omdat de
stemmen in de vorige vergadering staakten, stond het
nu opnieuw op de agenda. Lijst Fier had een
amendement ingediend omdat zij van mening waren
dat er meerdere offertes zouden moeten worden
opgevraagd, omdat de milieueffectrapportage, waar nu
een extra investering voor nodig is, geen onderdeel
uitmaakt van de oorspronkelijke opdracht die aan
bureau RHO is verstrekt.
Na hoofdelijke stemming werd het besluit inclusief het
amendement aangenomen, waarbij NLV en GroenWit
tegen het amendement stemden omdat zij er in dit
geval niet de meerwaarde van inzien en dit een extra
belasting van de ambtelijke dienst inhoudt.
Voorstel Veiligheidsregio
Vanwege de reactietermijn stond ook een voorstel om
in te stemmen met de Meerjarenkoers 2023-2026 en
Regionaal Risicoprofiel 2022-2025 van de
Veiligheidsregio Fryslân op de agenda. Het voorstel
werd unaniem aangenomen.
Programmabegroting 2023 gemeente Vlieland
Vervolgens werd de gemeentelijke Begroting 2023
besproken. Dit gebeurde aan de hand van de
‘algemene beschouwingen’. Elke partij gaf zijn
zienswijze op de plannen voor 2023.(De complete
teksten van de Algemene Beschouwingen zijn te lezen
op de website van de gemeente Vlieland).
Lijst Fier stelde vragen over de volgende onderwerpen
in het raadsakkoord: de uitbreiding van handhaving,
versterking van het autoluwe karakter, openbare
verlichting, verkeersonveiligheid, de plannen met de
Noordwester, een op te stellen beleidsnota Kunst en
Cultuur, de formulering van inclusiviteit, een nieuw op te
stellen uitvoeringsprogramma Duurzaamheid, de
toekomst van de afvalinzameling en het project
efficiëntere oplegging toeristenbelasting.
NLV stelde dat binnen hun partij een veranderslag is
gemaakt waarmee zij willen laten zien meer te zijn dan
de partij voor en door ondernemers. Zij refereerden aan
de mogelijke financiële gevolgen van de oorlog in
Oekraïne voor de gemeente en onderstreepten het
belang van burgerparticipatie. Ook benoemden zij de
belangrijke samenwerking tussen de eilanden en het

belang van goed onderwijs en het instandhouden van
de scholierenboot.
Voorts adviseerden zij het college een breed gedragen
beleidsplan Kunst en Cultuur te ontwikkelen en in
vervolg op het plaatsen van de ‘toekomststoel’, een
participatietraject op te zetten voor de Vlielandse jeugd.
Tot slot wezen zij op het belang om ver vooruit te kijken
bij het verduurzamen en riepen zij het college op om in
het belang van de woningbouw alert te blijven op wat er
te koop komt in het dorp, welke mogelijkheden dit biedt
en hier snel op te acteren.
ABV refereerde aan de opvang van vluchtelingen waar
ook Vlieland een rol in zal moeten spelen. Zij wezen op
de financieel kwetsbare positie van de gemeente.
Stichtingen en verenigingen die subsidie van de
gemeente krijgen zouden een resultaatverplichting
moeten hebben. Financiële risico’s zijn verder de
Noordwester, de verduurzaming van het eiland, de
kosten van het noodzakelijke Waddenkantoor, de
verduurzaming van het gemeentehuis en het sociaal
domein.
GroenWit riep op tot het werken aan de onderlinge
verhoudingen en zei wensen mee te willen geven om te
verwerken in het nog op te stellen collegeprogramma.
Zij pleitten voor budget voor het oprichten van een
onafhankelijke lokale nieuwkrant. Verder vroegen zij
naar de ‘Quick Win’ Vliehorst, de evaluatie van de BOA,
de concessieverlening Openbaar Vervoer en de
concessie Veerdiensten, aandacht voor gebruik van het
OV en de fiets, de mogelijkheid voor eilanders om de
auto aan de wal te stallen, groot onderhoud van de
fietspaden, een bushalte bij de jachthaven,
gladheidsbestrijding bij Boswijk, openbare verlichting
met bewegingssensoren, een goede verbinding met de
wal, met de buureilanden en een goede
internetverbinding. Verder naar de plannen voor de
Noordwester, het integraal Kindcentrum, aandacht voor
laaggeletterdheid, maatschappelijke stages, onderhoud
en renovatie van de Nicolaaskerk, jeugdzorg en
integrale armoedebestrijding. Ook onderstreepten zij
het belang van samenwerking met de Provincie op het
gebied van de waterhuishouding en van de
voorbeeldfunctie van de gemeente op het gebied van
verduurzaming. Voor wat betreft het oneigenlijk gebruik
van woningen op Vlieland werd gevraagd of de BOA
hier ook een rol in kan vervullen. En of de doorstroming
tussen sociale huurwoningen bevorderd kan worden
door huurders die kleiner willen gaan wonen tegemoet
te komen qua huur. Tot slot wees GroenWit erop dat de
gemeente niet alles zélf moet willen doen, maar indien
nodig professionals moet inhuren.
Lijst Stuivenga gaf aan de volgende kanttekeningen bij
de begroting te willen plaatsen. Er zou rekening moeten
worden gehouden met de toegenomen inflatie. De
burger zou niet moeten worden belast met hogere
gemeentelijke heffingen maar juist ontlast.
Alle fracties complimenteerden de ambtelijke dienst en
met name de onderbezette afdeling financiën voor de
totstandkoming van de gemeentelijke begroting.
Burgemeester Schrier beantwoordde de gestelde
vragen waarna er een korte schorsing volgde.
Amendementen
In tweede termijn dienden GroenWit en Lijst Stuivenga
amendementen (tekstwijzigingen) in.

Het amendement van GroenWit om ook de concessie
veerdiensten toe te voegen aan speerpunt nummer 2 in
het Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat, werd
na stemming verworpen. Alleen GroenWit en ABV
stemden vóór.
Het amendement van GroenWit om een speerpunt 6
(Inzet voor de programmalijn “Optimaal Bereikbaar &
Verbonden”) toe te voegen aan Programma 3,
Economische zaken, werd na hoofdelijke stemming
aangenomen waarbij alleen de heer Visser van NLV
tegen stemde.
Het amendement van Lijst Stuivenga om de indexering
van de gemeentelijke belastingen niet op 3% maar op
1,5% vast te stellen en dit te dekken uit de Algemene
Reserve werd na stemming verworpen, waarbij alleen
Lijst Stuivenga vóór stemde.
Vervolgens werd de Begroting 2023 unaniem
vastgesteld, waarbij raadslid Stuivenga een
stemverklaring aflegde waarbij hij verklaarde tegen de
indexering van 3% van de gemeentelijke heffingen te
zijn.

Sluiting
Om 18:25 uur sloot de voorzitter de
vergadering.
De teksten van de Algemene
Beschouwingen van de fracties zijn te
vinden op http://bit.ly/3hsNNFy
Of scan de QR-code

U kunt de raadsvergadering
terugkijken/luisteren via
https://bit.ly/3WOLpsG of scan de
QR-code.

Sirene defect

Inzameling tuinafval

De Veiligheidsregio Fryslân heeft meerdere meldingen
gekregen dat de sirene op Vlieland maandag om 12:00 uur
tijdens het testen niet is afgegaan. Ze hebben hem woensdag
nogmaals getest en hij is inderdaad defect.

Op dinsdag 15 november wordt tuinafval opgehaald. U hoeft
uw tuinafval niet op te geven; de auto rijdt een vaste route.
Eigenaren van een vakantiewoning in het zomerhuizenterrein
kunnen hun tuinafval in de daarvoor bestemde vakken bij de
ondergrondse containers deponeren.

Er zal zo spoedig mogelijk een monteur naar Vlieland gaan
zodat de sirene zo snel mogelijk weer werkt.

even voorstellen
In de gemeentelijke organisatie zijn er de afgelopen tijd
nogal wat nieuwe gezichten bijgekomen. Wie zijn dat en
wat doen ze voor werk? En ook: wat doen eigenlijk de
mensen die er al (veel) langer werken?

Ze is teamleider van het team uitvoering en
ondersteuning, bestaande uit 14 medewerkers. Dit
team houdt zich bezig met alles wat er speelt in het veld
en ieder teamlid heeft een eigen werkgebied.

Deze week stellen we aan je voor:

Jessica is ook beleidsadviseur over de beleidsterreinen
welzijn, volksgezondheid, onderwijs en sport. Dit houdt
in dat ze het landelijke beleid vertaalt naar lokaal beleid.
Ze onderzoekt, ontwikkelt en werkt het beleid van haar
verschillende beleidsterreinen uit en informeert en
adviseert de wethouder hierover. Vervolgens zorgt zij
ervoor dat het beleid uitgevoerd en geëvalueerd wordt.
Als 2e locosecretaris ondersteunt en vervangt Jessica
de gemeentesecretaris/algemeen directeur bij
afwezigheid van de 1e locosecretaris (Liliane van
Randen).

Jessica Jonker
Jessica werkt sinds augustus van dit jaar bij onze
gemeente als teamleider, beleidsadviseur en 2e
locosecretaris.

Jessica woont sinds 2005 op Vlieland. Ze heeft altijd al
interesse gehad in gezondheid, welzijn en de invloed
van bewegen op gezondheid en welzijn. Voordat ze bij
de gemeente kwam werken was ze adjunct hoofd van
kinderopvang De Jutter, hier is haar interesse in alles
rond onderwijs aangewakkerd. Voordat ze begon in de
kinderopvang heeft ze, vanuit een intrinsieke interesse
voor gezondheid en vitaliteit en vooral de invloed die je
hierop zelf kunt hebben, een studie voor
orthomoleculaire voedings- en suppletietherapeut
gevolgd. In haar vrije tijd vindt ze het leuk om te
wandelen, te lezen en om piano te leren spelen.

Agenda 14 t/m 20 november :





Maandag 14 november:
15:00 – 16:30 uur inloopuur koffie/thee
Dinsdag 15 november:
14:00 tot 17:00 uur Handwerkclub
Woensdag 16 november
10:00 tot 12:00 uur inloopspreekuur buurtwelzijnswerker
19:30 uur: vergadering watersportvereniging
Donderdag 19 november:
15:00 uur: Pianomuziek met zang
19:30 uur: ledenvergadering Fanfare

Lijkt het je leuk om zelf een keer een activiteit te organiseren
met of voor anderen? Of met jouw vereniging? Merk je dat er
onder de bewoners van Vlieland behoefte is voor een
bepaalde activiteit? Laat het weten aan Eline Lammens.
Coördinator welzijnsactiviteiten: Eline Lammens
e.lammens@vlieland.nl of 06 5263 5084
Aanwezig dinsdag t/m donderdag van 9:30 tot 12:00 uur. Op
afspraak ook op andere momenten beschikbaar.
Buurtwelzijnswerker: Annemarie Kort
a.kort@vlieland.nl of 06 1524 9717
Aanwezig maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 12:00 uur
Inloopspreekuur elke woensdag van 10:00 tot 12:00 uur

koffiemoment elke maandag
Elke week is het om 15:00 uur op maandagmiddag
weer een gezellige drukte in De Vliestroom. Met een
kop koffie of thee bespreken inwoners van de Boswijk
en omgeving de dag en week. Ook worden er gedichten
voorgedragen, een muziekstuk gespeelt op de piano of
een slechte mop verteld. Alom al veel gezelligheid en
wegens het succes kan je nu een halfuur langer blijven
zitten tot 16.30 uur. Schuif jij ook een keer
aan?

