Besluitenlijst van de vergadering van de gemeenteraad van Schiermonnikoog van
5 november 2015

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De heer Carrette (OB) is afwezig. De
overige raadsleden zijn aanwezig.
2. Vaststelling agenda
De agenda wordt conform het concept vastgesteld.
3. Vragen en opmerkingen van het publiek aan de raad over geagendeerde onderwerpen
De heer Van Boven spreekt in over toeristenbelasting n.a.v. agendapunt 6 (Belastingvoorstellen en
Begroting 2014). De opmerkingen zullen worden betrokken bij de behandeling van het desbetreffende
agendapunt.
4. Mededelingen
De voorzitter deelt mee dat de onverzekerbare schade door de storm van 28 oktober naar schatting
€86.000,00 gaat bedragen. Dit bedrag komt ten laste van de algemene reserve.
5. Tweede tussentijdse rapportage 2013
Voorzitter en wethouders gaan in op de vragen en opmerkingen. N.a.v. de bijdrage voor de Promenade
geeft de voorzitter aan dat de raad inzage krijgt in de onderliggende rapportage(s). DS ’10 dient een
motie in om deze bijdrage pas beschikbaar te stellen, wanneer het plan voor de Promenade volledig
uitgekristalliseerd is.
Er wordt unaniem conform het voorstel besloten.
De motie wordt in stemming gebracht en met 1 stem voor (DS’10) en 7 stemmen tegen (CGS, SB, OB)
verworpen.
6a. Belastingvoorstellen 2014
Omdat de voorzitter portefeuillehouder is, wordt het voorzitterschap bij dit agendapunt overgenomen
door mevrouw Van der Meulen.
Er wordt unaniem conform het voorstel besloten.
De vergadering wordt voor 45 minuten geschorst.
6b. Begroting 2014
De begroting wordt besproken en het college gaat in op de vragen en opmerkingen.
Er worden 4 amendementen en een motie ingediend:
Nr.

Betreft

A1

Eenmalige en structurele
verhoging subsidie VVV
Opschorten
beschikbaarstellen budget
baggeren
Bijdrage zwembad voor de
helft opnemen in de
uitgavenToerisme en
economische ontwikkeling

A2
A3

Ingediend
door
CGS &
OB
DS ’10

Toevoeging
college
ontraden

DS ’10

ontraden

Voor

Tegen

Beslissing

CGS/OB/
DS ‘10

SB

Aangenomen

ontraden

Ingetrokken door
indiener
DS ’10

CGS/SB/
OB

Verworpen

M1
A4

Kostendekkendheid
bedrijfsafval
Aanpassing tarief
inzameling bedrijfsafval

DS ’10

ontraden

DS ’10

DS ’10

ontraden

DS ’10

CGS/SB/
OB
CGS/SB/
OB

Verworpen
Verworpen

De geamendeerde begroting wordt in stemming gebracht. Er wordt unaniem volgens het voorstel
besloten, met inachtname van het aangenomen amendement.
7. Vragenuur
Er zijn geen vragen ingediend.
8. Sluiting
De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering.
Vastgesteld in de vergadering van 17 december 2013,

, voorzitter
, griffier.

