Besluitenlijst van de vergadering van de gemeenteraad van Schiermonnikoog van
22 april 2014
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De raad is voltallig aanwezig.
2. Vaststelling agenda
De voorzitter stelt voor de agenda te wijzigen. De Promenade is van de agenda afgehaald om het
nieuwe college in de gelegenheid te stellen met de provincie te overleggen. Agendapunt 12 komt hiermee
te vervallen. Verder wordt voorgesteld om de punten 13 t/m 16 direct na punt 6 te behandelen en daarna
de punten 7 t/m 11 rondom de installatie van de wethouders en de vervangende raadsleden. De agenda
wordt conform dit voorstel vastgesteld.
3. Vragen en opmerkingen van het publiek aan de raad over geagendeerde onderwerpen
De heer Van Boven spreekt in over De Promenade (bij agendapunt 4a, besluitenlijst).
4a. Besluitenlijst van de raadsvergadering van 4 maart 2014
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
4b. Besluitenlijst van de raadsvergadering van 26 maart 2014
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
4c. Besluitenlijst van de raadsvergadering van 27 maart 2014
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
5. Lijst van Ingekomen stukken
Naar aanleiding van de vragen over ingekomen stuk 1 (Brief werkgroep energiecoöperatie) antwoordt
wethouder Wiersema dat het hier geen brief voor de raad betreft, maar een afschrift van een brief die de
energiecoöperatie i.o. naar WoonFriesland heeft gestuurd.
Op de vraag over ingekomen stuk 2 (Uitvoeringsplan decentralisaties) antwoordt wethouder Wiersema
dat Schiermonnikoog geen afzonderlijk traject doorloopt, maar dat werkwijze en uitvoering op
Schiermonnikoog wel eenvoudiger kan dan in de grotere gemeenten het geval is.
Naar aanleiding van de vragen over ingekomen stuk 5 (Brief Bezoekerscentrum over Promenade)
antwoordt de voorzitter dat de inhoud van de brief niet in een vergadering is besproken. Was dat het
geval geweest dan had hij zich onthouden van stemming. Verder geeft de voorzitter aan dat het bestuur
weliswaar weg kan gaan, maar dat gemeente en Natuurmonumenten de benoemende instantie zijn (en
deze gaan uiteraard niet weg).
6. Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.
7. Aanpassing kwijtscheldingsbeleid
Er wordt unaniem conform het voorstel besloten.
8. Controleprotocol
Er wordt unaniem conform het voorstel besloten.
9. Samenwerking De Waddeneilanden
De voorzitter deelt mee dat er onlangs vanuit De Waddeneilanden op Terschelling en Vlieland een
bijeenkomst is geweest met de Vaste Kamercommissie. Er is veel aandacht besteed aan ouderenzorg,
leefbaarheid en de bijzondere situatie van de eilanden.
10. Vragenuur
De ingediende vragen worden tijdens de raadsvergadering van mei behandeld.
11. Verkiezing wethouders
De heer Carrette (Ons Belang) stelt de heer Willem Meerdink voor als wethouder.

Mevrouw Rupert (DS10) stelt de heer Jan Dijkstra voor als wethouder.
De heer Hagen (Christelijke Groepering Schiermonnikoog) en de heer Groendijk (Schiermonnikoogs
Belang) verwoorden de standpunten van hun partij over de vorming van de coalitie en de voorgedragen
wethouders.
Er wordt schriftelijk gestemd over de kandidatuur. Het stembureau wordt gevormd door de heren
Groendijk en AB.
De heer Meerdink wordt unaniem als wethouder gekozen.
De heer Dijkstra wordt als wethouder gekozen met 8 stemmen voor. Er wordt 1x blanco gestemd.
12. Installatie wethouders
De voorzitter leest het benoemingsbesluit voor, verzoekt alle aanwezigen te gaan staan en neemt
vervolgens de belofte af bij de heer Meerdink en de eed bij de heer Dijkstra.
13. Benoeming twee nieuwe raadsleden door voorzitter Centraal Stembureau, aanneming benoeming
en onderzoek geloofsbrieven nieuwe raadsleden.
De voorzitter stelt voor de commissie onderzoek geloofsbrieven te laten bestaan uit mevrouw Van der
Meulen, de heer De Groot en mevrouw Rupert.
De voorzitter schorst de vergadering om de commissie gelegenheid te geven de geloofsbrieven te
onderzoeken.
14. Rapportage onderzoekscommissie
De voorzitter heropent de vergadering en geeft het woord aan de voorzitter van de commissie, mevrouw
Van der Meulen, die zegt dat de commissie tot de slotsom is gekomen dat alle documenten in orde zijn
bevonden en dat er geen enkele belemmering is om de beide raadsleden te benoemen.
15. Installatie vervangende raadsleden
De voorzitter verzoekt alle aanwezigen te gaan staan. Vervolgens neemt hij de belofte af bij de heren
Klein en De Haan.
16. Sluiting
De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering.

Vastgesteld in de vergadering van 27 mei 2014,
, voorzitter
, griffier.

