Besluitenlijst van de vergadering van de gemeenteraad van Schiermonnikoog van
10 november 2015
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Mevrouw Rupert (DS’10) en de heer
Klein (OB) zijn 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 bij agendapunt 5 (Belastingvoorstellen/Toeristenbelasting)
4. Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.
5. Belastingvoorstellen
De belastingvoorstellen worden besproken en het college gaat in op de vragen en opmerkingen.
Er worden door de fractie Ons Belang een amendement (A-1) en een motie (M-1) ingediend, beide met
de strekking om te streven naar uniformering van de liggeldtarieven met de andere eilanden. Dit
amendement en deze motie worden door de fractie ingetrokken in afwachting van een voorstel over de
jachthaven, waarin het betreffende onderwerp aan de orde komt.
De fracties CGS, DS’10 en SB dienen een amendement (A-2) in, waarin wat betreft de afvalstoffen- en
rioolheffing gekozen wordt voor variant III van het betreffende voorstel van het college (keuze voor het
betrekken van alle verblijfsobjecten in de afvalstoffen- en rioolheffing).
Dit amendement wordt in stemming gebracht. De fracties CGS, DS’10 en SB zijn voor. De fractie OB is
tegen, zodat dit amendement is aangenomen.
Vervolgens worden de belastingvoorstellen in stemming gebracht. De fractie OB stemt tegen de
voorstellen, omdat het amendement A-2 daarin wordt verwerkt, waar de fractie tegen heeft gestemd.
De overige fracties stemmen voor de voorstellen met inachtname van het aangenomen amendement,
zodat deze zijn aangenomen
6. Begroting 2016
De begroting wordt besproken en het college gaat in op de vragen en opmerkingen. Daarbij wordt door
het college aan de raad toegezegd, dat een voorstel betreffende de garageboxen aan de raad zal worden
voorgelegd.
Er wordt door de fractie Ons Belang een amendement (A-1) ingediend met als strekking, dat er in de
begroting 2015 budget vrijgemaakt moet worden voor een “procedure burgemeestersbenoeming”. Dit
amendement wordt in stemming gebracht. De fractie OB is voor en de fracties CGS, DS’10 en SB zijn
tegen, zodat dit amendement is verworpen.
Er wordt door de fracties CGS en SB een amendement ingediend op het besluit omgevingsvisie (A-2) en
een motie, waarin het college opgeroepen wordt om in december 2015 een concreet plan inzake het
baggeren aan de raad voor te leggen. Het amendement wordt in stemming gebracht. De fractie CGS en
SB zijn voor. De fracties OB en DS’10 zijn tegen, zodat dit amendement is verworpen.
Vervolgens wordt de begroting 2016 in stemming gebracht. Er wordt unaniem conform het voorstel
besloten.
Tenslotte wordt de motie in stemming uitgebracht. De fractie CGS en SB zijn voor. De fracties OB en
DS’10 zijn tegen, zodat deze motie is verworpen.
7. Sluiting
De voorzitter de vergadering.
Vastgesteld in de vergadering van 15 december 2015,
, voorzitter
, griffier.

