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Onderwerp: reactie op coalitieakkoord 
Datum: 11 mei 2014 
 
Voorzitter, in deze reactie richt ik mij tot de nieuwe coalitie.  
 
Heren en dame van ABV en VVD, ik wil u feliciteren met het in redelijk korte tijd 
opstellen van een coalitieakkoord. De onderhandelingen om tot een coalitie te 
komen zijn - op een eerste bijeenkomst na - geheel buiten de bemoeienissen van 
GroenWit omgegaan. We betreuren het dat er geen eerste overleg is geweest 
waarin de drie partijen hun belangrijkste troeven op tafel konden leggen. Dan 
was duidelijk geworden dat wij veel delen, maar ook op een aantal fundamentele 
zaken met elkaar van mening verschillen. In mijn verdere relaas zal u dat 
duidelijk worden.  
Ik lees dit akkoord als een concept versie en ik ga er vanuit dat een aantal van 
onze opmerkingen nog tot wijzigingen in de tekst kunnen leiden. Ik heb niet de 
illusie volledig te zijn.  
Ik stel u een aantal malen voor om uw voornemens concreter te maken. Dit 
akkoord moet immers het handvat zijn waarmee het college een plan gaat 
uitvoeren. Hoe concreter dit is ingevuld, hoe beter we het college kunnen sturen 
in de uitvoering ervan. De gemeenteraad bepaalt immers wat er gedaan wordt en 
hoe. Het college voert dat vervolgens uit. 
 
Ik zal in eerste termijn de indeling van de tekst van het akkoord volgen. 
 
Inleiding 
In uw inleiding noemt u leefbaarheid - in alle verkiezingsprogramma's een 
belangrijk punt. Wij zien het hoe dan ook weinig terug in het voorliggende 
coalitieakkoord. Kunt u me aanwijzen waar die leefbaarheid terug te vinden is? 
"De demografische ontwikkelingen stellen de gemeente Vlieland voor deze 
keuzes", schrijft u. Welke ontwikkelingen bedoelt u? Op Vlieland geldt de wet van 
de kleine getallen. Het ene jaar gebeurt er dit, het volgende compleet het 
tegenovergestelde. Momenteel worden er bijvoorbeeld veel kinderen geboren! 
Kunt u aangeven welke keuzes voortkomen uit die demografische 
ontwikkelingen? 
Ik neem aan dat u het college vraagt een tijdpad op te stellen en niet vast te 
stellen (tweede alinea van onder). 
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Algemeen bestuur 
Mooie woorden over openheid, openbaarheid en transparantie. Integriteit en 
betrouwbaarheid staan bovenaan. Het zou zo uit de pen van GroenWit kunnen 
komen! Onder integriteit en betrouwbaarheid vallen ook het geven van het 
goede voorbeeld, het in de praktijk brengen van de regels die wij als gemeente 
onze burgers en dus onszelf stellen. We zien dan ook graag dat dit ook echt in de 
praktijk wordt gebracht. Hoe denkt u dit te kunnen borgen? 
"Mediation kan een prima instrument zijn om juridische procedure te 
voorkomen." Zeer zeker kan dat. Beetje een open deur. Onze vraag is: Lopen er 
veel juridische procedures? Worden er veel verwacht? 
"De visie is dat de gemeente Vlieland zich zal gaan ontwikkelen tot een orgaan 
van de samenleving met behulp waarvan de samenleving in zichzelf investeert." 
Wat wordt hiermee bedoelt? 
"De gemeente dient overbodige regelgeving te schrappen. Meer effectiviteit met 
minder regels." Waarom neemt u dit op? We hebben er uw 
verkiezingsprogramma's op nagelezen, maar we konden dit niet vinden. Welke 
regelgeving bedoelt u? Is dit niet slechts een opmerking voor de bühne? U moet 
hierbij toch iets voor ogen hebben? Benoemt u dit. 
U noemt de samenwerking met de andere eilanden alsof dat iets nieuws is. Dat is 
staand beleid; Groenwit staat daar volledig achter en daar hebben we ons aan 
geconformeerd. Wat wel verrast is dat u de gemeente Leeuwarden hierin noemt. 
Wij denken dat bij elke uitbesteding van taken gekeken moet worden wie dat het 
beste voor ons kan doen. Misschien kan de gemeente Heerenveen iets veel beter 
dan Leeuwarden. Of net zo goed, maar goedkoper. Ook bij het uitbesteden zullen 
meerdere offertes moeten worden aangevraagd. Hoe staat u daarin? 
 
Economische zaken en toerisme 
"Geen uitbreiding van het aantal bedden. Benutten van de beschikbare 
capaciteit." Uit ons hart gegrepen! Onthoud u deze. Ik kom er straks nog even op 
terug. 
"Investeren in de verbetering van de infrastructuur." Welke infrastructuur 
bedoelt u? Riolering, wifi, fietspaden? 
"Duurzame differentiatie in de verblijfsaccommodatie dient gestimuleerd te 
worden." Welke duurzaamheid en welke differentiatie? Welke opdracht geeft u 
het college mee? 
"Het door de raad in december 2013 beschikbaar gestelde budget voor de 
komende drie jaar zal hiervoor mede worden benut." Hoe ziet u dit budget over 
deze vier zaken verdeeld? Is marketing en promotie een taak van de gemeente? 
Geldt ook voor 'aansluiting zoeken bij ondernemend vermogen op het eiland'. 
Hoe ziet u dat voor zich? En 'investeren in kwaliteit'? 
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Cultuur en sport 
Het onderdeel gezondheidszorg hoort volgens ons thuis bij programma 5. 
"Dat betekent dat sportaanbod voor iedereen bereikbaar moet zijn en dat de 
financiële situatie van ouders niet mag leiden tot het niet kunnen sporten van 
kinderen." Staand beleid. Geldt ook voor abonnement op de krant of 
theatervoorstelling. Daarom hoort het eerder thuis bij programma 5. Meedoen in 
de samenleving is breder dan alleen sporten. 
 
U ziet "Het faciliteren, stimuleren en op voorwaarden financieel ondersteunen 
(...) van cultuur(instellingen), culturele evenementen en de creatieve economie" 
als "een belangrijk speerpunt in deze raadsperiode". U noemt daarbij specifiek 
Lab Vlieland.  

1. Vindt u het net als wij belangrijk dat daardoor niet alleen méér toeristen 
naar Vlieland worden getrokken, maar dat ook de lokale werkgelegenheid 
daar het hele jaar door baat bij heeft?  

2. Zou dat een uitdaging voor Lab Vlieland kunnen zijn?  
3. Zullen we de mensen van Lab Vlieland eens uitnodigen zich te 

presenteren? 
"Kunst, cultuur en sport verrijken het leven." Er is nog veel meer dat het leven 
verrijkt, maar  - toegegeven - deze drie zaken ook. U heeft aandacht voor deze 
drie aspecten van de Vlielandse cultuur en dat is goed. 
"Daarmee wordt tevens bijgedragen aan het versterken van de Vlielandse 
economie , waarbij het multipliereffect als vliegwiel kan functioneren." Buzzz!  
Multipliereffect: Het multipliereffect ontstaat omdat er investeringen gedaan 
worden, wat leidt tot extra inkomen en dus extra consumptie. Dit kan weer tot 
meer werkgelegenheid en extra inkomen leiden. Ook een belastingverlaging van 
de overheid kent een multipliereffect. Het multipliereffect wordt in de 
volksmond ook wel een 'kettingreactie' of 'sneeuwbaleffect' genoemd.  
Vliegwiel:  Hoe zwaarder het wiel, hoe moeilijker het is het vliegwiel op gang te 
krijgen, maar als het eenmaal draait is het moeilijk af te remmen. 

1. Wat bedoelt u hiermee?  
2. Waarin wilt u specifiek investeren en welk vliegwiel wilt u op gang 

brengen? 
3. Wat verstaat u onder het cultureel ondernemerschap, waaraan u waarde 

hecht?  
4. Wat zijn de culturele instellingen op Vlieland waaraan u denkt bij 

verdergaande samenwerking?  
5. Waarom verdient De Noordwester een opwaardering?  

Wij zien graag dat u hierin nu al transparantie toont. 
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Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening 
"Topprioriteit is het realiseren van een kleinschalig woonzorgcentrum." Dit moet 
dus straks bovenaan het collegeplan staan! 
De Pilot Vlielander gebiedsgericht werken is in de vorige coalitieperiode in gang 
gezet. Dat is dus geen nieuw beleid. Deze periode wordt bekeken of het werkt en 
of er aanpassing nodig is. Heeft u ook een evaluatie ingepland? Er is nu nog 
steeds onduidelijkheid over de financiële middelen. Ontschotten van bedragen 
levert wel iets meer flexibiliteit, maar als mensen langer thuis (moeten) blijven 
wonen, wordt er voor woningaanpassing vaker een beroep op de WMO gedaan 
en sneller dan we verwachten. Thuiszorg zal eerder en langer nodig zijn.  

1. Hoeveel budget is hiervoor?  
2. Is hiermee rekening gehouden?  
3. Is er onderzoek gedaan naar de te verwachte kosten? 

 
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 
"De openbare ruimte op Vlieland dient opgeruimd en schoon te zijn." U noemt 
daarbij specifiek locaties zoals het strand en het bedrijventerrein. Wat ons 
betreft is dat niet primair een taak van de gemeente, maar van de gebruikers van 
die openbare ruimte. Wat denkt u van een verbod op het stallen van containers, 
aanhangwagens, schaftketen, caravans en ander roerend goed op de niet-
uitgegeven grond op het bedrijventerrein? Er is in het verleden door de oppositie 
vaker aandacht voor gevraagd. De gemeente zou hierin een voorbeeld moeten 
geven.  
"Fietspaden dienen meer toegankelijk te zijn voor mindervaliden." Hoe ziet u dit 
voor u? GroenWit heeft in haar verkiezingsprogramma gesteld dat de fietspaden 
breder moeten. Als u dat bedoelt, zijn we het met u eens. 
Ten aanzien van het bouwen van woningen juichen wij het toe dat u structureel 
overleg voert met WF. In woorden kun je echter niet wonen (vrij naar van Jan 
Schaeffer), in gebouwen wel. Gebouwd moet er dus worden! En dat mag ook - en 
u heeft dat goed van ons overgenomen - in de vrije sector zijn. Om te beoordelen 
of dat overleg met WF ook echt structureel is, zullen wij op zeer korte termijn 
een stand van zaken van de bouw van de woningen willen zien. Dat lijkt ons een 
voorwaarde voor het goed uitoefenen van onze rol als gemeenteraad. Ik neem 
aan dat  dat in het akkoord opneemt? 
De laatste alinea: "Er dient onderzoek te worden gedaan (...)", vraagt om uitleg.  

1. Wat bedoelt u precies met: recreatief medegebruik?  
2. Hoe ziet u dit in het licht van het aantal toeristische bedden op het eiland, 

dat bewaakt dient te worden en wat u in de paragraaf over economische 
zaken noemt?  

3. Waarom komt dit in het coalitieakkoord, terwijl geen van u beiden dit 
noemt in het verkiezingsprogramma?  
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4. Wat is de aanleiding? Illegale verhuur? Onverkoopbaarheid van 
woningen? Heeft u tussen het schrijven van het programma en het 
akkoord ineens een grote behoefte hieraan gepeild? 

 
Verkeer en vervoer 
U besteedt veel woorden aan een plan voor het Havenplein. Welke maatregelen 
we daar gaan treffen, buiten de nodige riolerings- en 
verlichtingswerkzaamheden om, is nog punt van discussie. Eerder al is 
afgesproken dat we dat in de commissie zouden bespreken. Voor GroenWit is het 
probleem kruising Havenweg/Lutinelaan het belangrijkste. Dat zou evenwel ook 
anders kunnen worden opgelost. Bijvoorbeeld door het invoeren van bloktijden 
rond aankomst en vertrek van de veerboot. 
Ik stel trouwens voor om dit gebied veerplein te noemen. Een haven is hier niet, 
een veer wel. Dan komt Havenplein vrij om het plein voor het jachthavengebouw 
een naam te geven. 
U streeft naar een elektrisch bus op Vlieland, of een bus op biobrandstof. Als we 
biobrandstof op Vlieland kunnen opwekken is dat een goed idee, anders blijft het 
van buiten komen en draag het niet bij aan onze wens zelfvoorzienend te zijn. 
Een elektrische bus is een kwestie van het aanleggen van een stopcontact. Die 
bus is ons al beloofd. Moet dus binnen een half jaar te realiseren zijn! Wat denkt 
u? 
We missen in dit hoofdstuk een punt uit het programma van de VVD, dat zo uit 
ons programma leek te zijn weggelopen: De VVD wil het autoluwe karakter 
versterken, minder vervoersbewegingen en gedrag- en mentaliteitsverandering 
ondersteunen met gemeentelijke maatregelen. En binnen een half jaar een plan 
op tafel om de taxi’s en het bagagevervoer elektrisch  maken. Wat denkt u, zullen 
we deze drie punten nog in het coalitieakkoord opnemen? En zullen we dan 
meteen opnemen: een parkeerverbod bij de jachthaven? En een verbod op 
bedrijfsauto’s op de parkeerplaats bij de veerboot? Praten helpt niet… Van een 
zekere Vlielander ondernemer stonden er vorige week maar liefst 6 busjes 
geparkeerd! 
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Duurzaamheid 
Topprioriteit heeft een zonneweide, schrijft u. Die term ken ik. Wordt veel 
gebruikt bij zwemplassen en recreatieterreinen. Of er veel gras gaat groeien bij 
het CSK lijkt mij erg de vraag. 
Als u het heeft over duurzaamheid zouden andere maatregelen een hogere 
prioriteit moeten hebben. Zelfvoorzienendheid bereik je het snelst door die 
maatregelen te treffen die het snelst scoren: veel besparing/opwekking tegen 
lage kosten. Die mat op het zwembad had er 4 maanden geleden al kunnen 
liggen. Nu is het zwembad dicht en gaan wij ervan uit dat die mat er ligt als het 
bad weer open gaat. In die verbouwing de zonneboilers verwerken die de KNRM 
aanbiedt zou een tweede prioriteit moeten zijn. En het energieneutraal maken 
van de gemeentelijke gebouwen. Ook hierin geldt de voorbeeldfunctie, de 
transparantie waarnaar u streeft. Als u zelf niet het uiterste doet om duurzaam te 
leven, kunt u van uw medemens niet vragen dat wel te doen. Neemt u die ‘quick-
wins’ nog in het coalitieakkoord op? 
"Energie Coöperatie Vlieland blijven ondersteunen." Wordt het niet eens tijd dat 
de ECV zich presenteert? Hoe kan de coöperatie dienstverlening bieden als 
niemand weet wat de ECV is? 
U wilt het zeven-puntenplan uitvoeren. Frist u mijn geheugen even op? Welke 
punten staan daarin? 
"Eigenaren van koopwoningen (nog meer) bewust maken van de noodzaak tot 
verdere verduurzaming/energiebesparende maatregelen." Denkt u niet alleen 
aan eigenaren van woningen en aan het vastgoed van de gemeente. Ook 
ondernemers kunt u stimuleren, dan wel een stapje verder: afdwingen. 
Bijvoorbeeld terrasverwarming verbieden. Dat kost gauw zo'n 10.000 euro aan 
elektriciteit per half jaar. Neem hierin een voorbeeld aan Badhotel Bruin. Lekker 
warme dekens op de buitenstoelen versterkt het knusse, geborgen imago van 
Vlieland. Wilt u dit opnemen in het coalitieakkoord? 
Daarbij denken wij ook aan de versoepeling van de bouwregels aangaande 
zonnepanelen. Dat in een beschermd dorpsgezicht bepaalde nieuwerwetse  
fratsen niet zijn toegestaan, best. Maar dat er zelfs achterop een foeilelijk 
gemeentehuis uit de 70-er jaren geen zonnepanelen zouden mogen liggen gaat 
ons echt een dak te ver. De VVD had hierover een punt opgenomen in het 
verkiezingsprogramma, maar dat vinden we niet terug. Moet dat er niet gewoon 
in? Met pappen en nathouden halen we de doelstellingen niet! 
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Financiën 
"In de komende raadsperiode stijgt het tarief toeristenbelasting gelijkmatig." 
Hoe gelijkmatig? Inflatiecorrectie waar in het verleden al eens door de oppositie 
om is gevraagd? Graag randvoorwaarden, zodat het college daarmee aan de slag 
kan. 
"Gestreefd wordt naar meetbare doelstellingen. (...) Dat is een groeiproces." Alles 
dient SMART geformuleerd te zijn. We zijn al jaren in dat groeiproces bezig. De 
begroting moet nu eens uit de luiers zijn! Zullen we het college de opdracht 
meegeven dat de eerstvolgende begroting SMART geformuleerd is? Zodat de 
gemeenteraad haar controlerende taak gemakkelijker kan uitvoeren? 
 
Onderwijs 
De Wet op het Passend Onderwijs geeft de gemeente de opdracht alle kinderen 
het onderwijs te bieden waarop ze recht hebben, binnen het reguliere onderwijs. 
Wil de gemeente de leerlingen op het eiland behouden en goed, passend 
onderwijs bieden, dan moet er dus geïnvesteerd worden in bekwame 
beroepskrachten en leermiddelen. Wat gaat dit kosten en is hier geld voor 
vrijgemaakt? Wat GroenWit betreft heeft passend onderwijs, of het nu om de 
slimme meiden op het vmbo gaat of om de jonge kinderen met leerproblemen op 
de basisschool, een hoge prioriteit. Alleen als we onze kinderen hier op het 
eiland goed onderwijs bieden, bieden we aan jonge gezinnen met kinderen een 
goede woonplaats. En we zullen die jonge gezinnen in de toekomst hard nodig 
hebben. 
 
Openbare orde en veiligheid 
Belangrijk is dat het college weet wat de gemeenteraad van iets vindt en dat 
terugkoppeling van de diverse overlegorganen goed plaats vindt naar zowel 
college als gemeenteraad. Transparantie en duidelijkheid zijn hier erg belangrijk. 
Het is eerder door de oppositie geopperd: Houd de gemeenteraad op de hoogte 
van de agendapunten van overleg met gemeenschappelijke regelingen en andere 
overlegstructuren, zodat de gemeenteraad vooraf kan meedenken en niet alleen 
achteraf kan constateren dat er beslissingen zijn genomen waar we niet gelukkig 
mee zijn. 
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Alles gelezen en behandeld hebbende, realiseer ik me dat er een aantal 
belangrijke punten in het coalitieakkoord nagenoeg of helemaal ontbreken. Het 
zijn: erfpacht, overdracht gronden, ontwikkelagenda en werkgelegenheid. Wat 
heeft u over deze punten te melden? Met welke opdracht stuurt u het college op 
pad de komende vier jaar?  
Ook missen we kansen op gebied van zorg en gezondheidstoerisme. U noemt dit 
beiden in uw verkiezingsprogramma’s. Ook daarvan vonden we niet veel terug. 
Kunt u ook daarvoor aan het college concrete doelstellingen meegeven? 
 
de fractie van GroenWit 
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