Persbericht.

Nieuw college voor Vlieland.
VVD en ABV op Vlieland hebben uitgesproken dat zij in de periode 2010 tot 2014 het
dagelijks bestuur van de gemeente willen vormen. Beide partijen zullen elk een wethouder
leveren. Henk Visser namens het ABV en Tom van Mourik namens de VVD. Er is tussen
partijen een coalitieakkoord gesloten dat de komende dagen verder kan worden uitgewerkt tot
een collegeprogramma, dat in de raad bediscussieerd kan worden.
De afgelopen vier jaar vormden VVD en PvdA het dagelijks bestuur van het eiland, maar er is
bij de verkiezingen een forse verschuiving opgetreden, waarbij de PvdA een zetel in moest
leveren ten gunste van de VVD. Het ABV bleef in zeteltal gelijk VVD fractievoorzitter Rients
Hoekstra: “we hebben een goede periode gedraaid met de PvdA, maar we vinden dat we voor
de komende periode moeten kiezen voor een coalitie met een zo breed mogelijk draagvlak op
het eiland en in de gemeenteraad.” ABV fractievoorzitter Henk Vrieling: “ wij zijn blij dat we
nu weer deel uit gaan maken van het dagelijks bestuur van het eiland, zoals dat in het verleden
ook heel lang het geval is geweest.”
Er hebben tussen partijen verschillende gesprekken plaatsgevonden en er is over en weer het
vertrouwen in elkaar uitgesproken.
Enkele inhoudelijke punten:
Er wordt gekozen voor het benoemen van een zeer beperkt aantal prioritaire projecten, te
weten de scholenbouw en herbouw van De Uiterton. De afgelopen raadsperiode stond in het
teken van het havenproject, de nu benoemde projecten zullen in de komende periode een
zwaar accent krijgen. Een kleine gemeente als Vlieland moet scherp durven kiezen en daar
dan vervolgens vol voor gaan, wil er resultaat geboekt kunnen worden.
De uitvoering van de recent vastgestelde Structuurvisie wordt integraal nagestreefd. In de
komende raadsperiode ligt de nadruk op uitvoering van beleid. De Structuurvisie is daarbij het
spoorboekje en de begroting het huishoudboekje. Dat huishoudboekje moet sluitend zijn, incl.
het meerjarenperspectief. De raadsnotitie uit februari, met een taakstelling van 4 euroton
structureel, is uitgangspunt voor het te voeren beleid. Dit bedrag zal worden gedekt door een
combinatie van maatregelen en dit zal gebeuren bij de begroting voor 2011.
Qua recreatie wordt er gekozen voor een beheerste ontwikkeling op het eiland. Geen stilstand,
maar stimulering van de kwaliteitsverbetering van het toeristisch product door beperkte
uitbreidingen van bestaande toeristische accommodaties. Qua verblijfsrecreatie worden er in
principe geen nieuwe locaties in ontwikkeling genomen m.u.v. al benoemde ontwikkelingen
zoals o.a. de eilandlodges.
Er moet bij de plannen van Nature 2000 ruimte zijn voor de eilander levensstijl en er moeten
geen nieuwe belemmeringen worden opgeworpen voor de realisatie van gemeentelijke
beleidsvoornemens, zoals de ontwikkeling van woonlocaties. Het afsluiten van gebieden door
Staatsbosbeheer, waarbij de toegankelijkheid voor badgasten wordt verminderd, wordt van de
hand gewezen.

De overdracht van het gemeentelijk woningbezit zal verder worden uitonderhandeld. Het
moet duidelijk zijn op welke punten de gemeente zeggenschap blijft houden over de
huurvoorraad op het eiland. Zaken zoals verkoop huurwoningen, systeem van
woningtoewijzing, huurverhogingen en de onderhouds- en nieuwbouwinspanningen moeten
mee bepaald kunnen worden op het eiland.
Bij het horecabeleid wordt de realisatie van de bypass over de Kampweg, incl.
snackgelegenheid, met kracht nagestreefd. Het verlenen van een gemeentelijke financiële
bijdrage wordt hierbij niet op voorhand uitgesloten. Hierdoor zal vermindering van de
overlast in het dorp worden gerealiseerd. Het huidige beleid van sluitingstijden kan in
principe worden gehandhaafd waarbij er wel sprake moet zijn van een strakke en consequente
handhaving t.o.v. ondernemers die één of meerdere afspraken aan hun laars lappen. Hier zal
hard tegen worden opgetreden.
De VVD levert de vice-voorzitter van de raad en de eerste loco burgemeester.
Fractievoorzitter Rients Hoekstra wordt vice-voorzitter, van de gemeenteraad.
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