Besluitenlijst van de vergadering van de gemeenteraad van Schiermonnikoog van
6 november 2012
De raad is voltallig aanwezig.
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
2. Vaststelling agenda
De fractie van Ons Belang dient een motie ‘vreemd aan de orde van de dag’ in over de nieuwe locatie
voor de busgarage. De motie wordt na het vragenuur behandeld als punt 7. De agenda wordt verder
conform het concept vastgesteld.
3. Vragen en opmerkingen van het publiek aan de raad over geagendeerde onderwerpen
De heer Van Boven spreekt in over agendapunt 5 (Begroting 2013).
De opmerkingen zullen worden betrokken bij de behandeling van het desbetreffende agendapunt.
4. Mededelingen
De voorzitter deelt mee dat het Regionaal Beleidsplan Brandweer ontbreekt op de Lijst van ingekomen
stukken. Dit stuk had er wel op moeten staan, omdat de raad er voor half november mee moet
instemmen. Besloten wordt het stuk via e-mail te verzenden voor commentaar.
5. Begroting 2013
Omdat de voorzitter portefeuillehouder is, wordt het voorzitterschap bij dit agendapunt overgenomen
door mevrouw Van der Meulen.
De begroting wordt uitgebreid besproken en het college gaat in op de vragen en opmerkingen.
Er worden 10 amendementen ingediend:
Nr.

Betreft

Ingedien
d door
OB

Toevoeging
college
Constructief
maar i.v.m.
voorzichtigheid
toch ontraden

Voor

Tegen

Beslissing

1

Eén tarief
toeristenbelasting 20132016

OB/DS ‘10

CGS/SB

Verworpen

2

Gescheiden tariefswijziging
forensen/toeristenbelasting

OB

OB

CGS/SB/D
S ’10

Verworpen

3

100% kostendekkendheid
afvalstoffenheffing incl.
btw

OB

OB

CGS/SB/D
S ’10

Verworpen

4

Instellen egalisatiereserve
afvalstoffen- en rioolheffing

OB

5

Maatregelen ivm mobiliteit

OB

6

Geringere stijging
toeristenbelasting

CGS

Tariefstijging
niet onaanvaardbaar, dus
ontraden
Sympathiek
voorstel, maar
te hoog, dus
ontraden
Dit idee neemt
college graag
over
Raakt de
veiligheid, dus
ontraden
Stijging niet
disproportioneel, dus
ontraden

Unaniem

Aangenomen

OB/DS ‘10

CGS/SB

Verworpen

CGS

OB/SB/
DS ’10

Verworpen

7

Kostendekkendheid
afvalstoffenheffing

CGS/SB

8

Uitbreiding uitgangspunt
toeristenbelasting

CGS/SB

9

In stand houden
verstrekking
kerstpakketten
Dekking bijdrage de
Promenade

CGS/SB

10

DS’10

Lokale lasten
hierdoor nog
hoger, dus
ontraden
Dit idee neemt
college graag
over
Dit idee neemt
college graag
over
Te dicht bij
ondergrens,
dus ontraden

CGS/SB

OB/
DS ‘10

Aangenomen

Unaniem

Aangenomen

Unaniem

Aangenomen

DS ‘10

OB/SB/C
GS

Verworpen

De geamendeerde begroting wordt in stemming gebracht. Er wordt unaniem volgens het voorstel
besloten, met inachtname van de aangenomen amendementen.
De Christelijke Groepering Schiermonnikoog en Schiermonnikoogs Belang dienen een motie in
voor een onderzoek naar toeristenbelasting en forensenbelasting. Er wordt afgesproken dat hierover
eerst meer informatie nodig is alvorens hierover kan worden gestemd. De CGS zal hierin het voortouw
nemen.
6. Vragenuur
Op de vraag van Ons Belang naar aanleiding van de omgevingsvergunning voor de aanleg van een
gasleiding wordt geantwoord dat de aanleg van de gasleiding voor rekening en risico is van de Stichting
Groen Gas. Verdere discussie over aankoop moet nog plaatsvinden.
7. Motie
Ons Belang dient een motie in over het betrekken van college en raad bij de besluitvorming rondom de
nieuwe locatie van de bussen. De motie wordt unaniem aangenomen.

Vastgesteld in de vergadering van 18 december 2012,

, voorzitter
, griffier.

