Besluitenlijst van de vergadering van de gemeenteraad van Schiermonnikoog van 8 november 2011
De raad is voltallig aanwezig.
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
2. Vaststelling agenda
De voorzitter stelt voor agendapunt 6 en 7 gezamenlijk te behandelen en onder agendapunt 7a een
vragenuur toe te voegen. De agenda wordt conform het concept vastgesteld.
3. Vragen en opmerkingen van het publiek aan de raad over geagendeerde onderwerpen
Er zijn geen vragen ingediend.
5. Tweede tussentijdse rapportage
Ons Belang dient een amendement in over toeschrijving van de voordelen Riolering. Het amendement wordt
verworpen met 4 stemmen voor en 5 stemmen tegen.
De Tweede Tussentijdse Rapportage wordt met 5 stemmen voor en 4 stemmen tegen vastgesteld.
6. Belastingvoorstellen
Agendapunt 6 en 7 (begroting 2012) worden gezamenlijk behandeld. De uiteindelijke besluitvorming gebeurt
apart.
Schiermonnikoogs Belang en de Christelijke Groepering Schiermonnikoog dienen een amendement in
om de gevolgen van de septembercirculaire nog niet mee te nemen in de begroting 2012. Het amendement
wordt aangenomen.
De amendenten over extra verhoging toeristenbelasting en forensenbelasting (OB, CGS/SB),
lijkbezorgingsrechten (OB, CGS/SB, DS’10) worden ter vergadering ingetrokken.
Een amendement van Democraten Schiermonnikoog ‘10 n.a.v. amendementen over de toeristenbelasting
van de andere fracties wordt uiteindelijk niet ingediend.
De belastingverordeningen worden aangenomen met inachtname van de wijzigingen in de verordeningen
forensenbelasting, toeristenbelasting en lijkbezorgingsrechten die voortvloeien uit het door CGS/SB
ingediende amendement over de begroting.
7. Begroting 2011
Agendapunt 6 (belastingvoorstellen) en 7 worden gezamenlijk behandeld. De uiteindelijke besluitvorming
gebeurt apart.
Er worden twee amendementen ingediend:
Het amendement van Ons Belang om een onderhoudsfonds strandovergang Badweg op te zetten, wordt met
3 stemmen voor en 6 stemmen tegen verworpen.
Het amendement van Ons Belang aangaande de maatregelen in verband met mobiliteit wordt met 4
stemmen voor en 5 stemmen tegen verworpen.
De motie van Schiermonnikoogs Belang met het verzoek aan het college te onderzoeken of het
mogelijk is startersleningen te verstrekken wordt met algemene stemmen aangenomen.
De begroting 2012 met daarin verwerkt het aangenomen amendement wordt in stemming gebracht en met 5
stemmen voor en 4 tegen aangenomen.
8. Vragenuur
Op de vraag van DS ’10 wanneer de raad een nieuw besluit neemt over het beschikbaar stellen van de
bijdrage aan de exploitatiebegroting van De Promenade antwoordt de voorzitter dat dit niet aan de orde is.
9. Sluiting
Er zijn geen vragen vanuit het publiek. De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering.
Vastgesteld in de vergadering van 20 december 2010,
, voorzitter

, griffier.

