Besluitenlijst van de vergadering van de gemeenteraad van Schiermonnikoog van
13 oktober 2020 – videovergadering
Aanwezig via videoverbinding:
Voorzitter: mw I. van Gent (burgemeester). Griffier: mw M. van der Meer.
Raadsleden: mw A. van der Meulen (Samen), dhr K. Kruiger (Samen), dhr B. Pastoor (Samen),
mw. M. Been (Samen), de heer H. AB (OB), dhr A. Postma (OB), mw I. Zonneveld (SB),
dhr WJ. Groendijk (SB).
Wethouders: dhr J. Hagen, dhr E. Gerbrands.

1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. De gemeenteraad vergadert
vandaag digitaal als gevolg van het coronavirus (onder de tijdelijke wet Digitale beraadslaging en
besluitvorming). Mevrouw Smilda heeft zich afgemeld voor deze vergadering.

2.

Vaststelling agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3.

Vragen en opmerkingen van het publiek aan de raad
De heer H. Carrette over agendapunt 8, Woningbouwlocatie Oost: beeldkwaliteit woningen
WoonFriesland. De schriftelijke bijdrage van de heer Carrette wordt voorgelezen door de griffier.

4.

Besluitenlijst van de vergadering van 15 september 2020
De besluitenlijst wordt vastgesteld.

5.

Mededelingen
Wethouder Hagen heeft een mededeling over de procedure van het bestemmingsplan
Woningbouwlocatie Oost.
De voorzitter heeft een mededeling over een webinar duurzaamheid.

6.

1e Fase verduurzaming gemeentelijke gebouwen
Dit voorstel staat besluitvormend geagendeerd. Het voorstel is op 1 september jl. beeldvormend en
op 15 september jl. oordeelsvormend behandeld. Naar aanleiding van de oordeelsvormende
behandeling is het raadsvoorstel aangepast. De vragen worden gesteld en de meningen worden
gedeeld. Wethouder Hagen reageert en beantwoordt de vragen. Het besluit om in te stemmen met
de eerste fase verduurzaming van de gemeentelijke gebouwen voor een totaal van €158.500,00,
wordt unaniem genomen.

7.

Concept Regio Advies Net op Zee
Dit voorstel staat besluitvormend geagendeerd. Het voorstel is op 15 september jl.
oordeelsvormend behandeld. De voorzitter deelt mede dat de opmerkingen van de raadsleden zijn
meegenomen naar het bestuurlijk overleg. De bestuurlijke reactie (d.d. 2 oktober 2020) van de
betrokken overheden aan de minister van Economische Zaken en Klimaat is naar de raadsleden
gestuurd en toegevoegd aan de vergaderstukken. Het besluit om kennis te nemen van het
regioadvies Net op Zee ten Noorden van de Wadden wordt unaniem genomen.

8.

Woningbouwlocatie Oost: beeldkwaliteit woningen WoonFriesland
Dit voorstel staat besluitvormend geagendeerd. Het voorstel is op 1 september jl. beeldvormend en
op 15 september jl. oordeelsvormend behandeld. Naar aanleiding van de oordeelsvormende
behandeling heeft de raad de memo (d.d. 29 september 2020) van het college ontvangen. Deze is
toegevoegd aan de vergaderstukken. De vragen worden gesteld en de meningen worden gedeeld.
Wethouder Hagen reageert en beantwoordt de vragen. Het besluit om in te stemmen met de wens
van WoonFriesland om op de woningbouwlocatie Oost 16 woningen met een mansarde kap te
realiseren en dit te verwerken in het ontwerp bestemmingsplan en het daarbij behorende
beeldkwaliteitsplan, wordt unaniem genomen.
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9.

2e Tussentijdse rapportage 2020
Dit voorstel is direct besluitvormend geagendeerd. Op 6 oktober jl. zijn de technische vragen
behandeld in een vragenuur met de portefeuillehouder. De vragen worden gesteld en de meningen
worden gedeeld. Wethouder Hagen, wethouder Gerbrands en de voorzitter reageren en
beantwoorden de vragen. Het besluit om de 2e tussentijdse rapportage 2020 vast te stellen en het
voordeel van € 379.528,00 ten gunste te brengen van de algemene reserve, wordt unaniem
genomen.

10.

Lijst van ingekomen stukken
Het behandelvoorstel van de ingekomen stukken wordt vastgesteld.

11.

Begrotingswijziging en stand Algemene Reserve
Begrotingswijziging 28, vernieuwen bewegwijzering (besluit 15 september 2020), wordt vastgesteld.

12.

Samenwerking Waddeneilanden
Er zijn geen mededelingen.

13.

Duurzaamheid
Zie agendapunt 5, Mededelingen.

14.

Vragenuur
Er is een vraag ingediend over de openbare toiletten door de fractie van OB (bijlage).
De heer Hagen beantwoordt de vraag als volgt. Het college onderschrijft het belang van een goede
voorziening van openbare toiletten op het eiland. Daarom blijven alle openbare toiletten langer
open. Bovendien komen er meer mindervalide toiletvoorzieningen in het dorp en wil het college in
gesprek met de horeca over mogelijkheden bij de restaurants.

15.

Sluiting
De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering.

Vastgesteld in de vergadering van 17 november 2020,

, voorzitter
, griffier
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