Besluitenlijst van de vergadering van de gemeenteraad van Schiermonnikoog van 18 oktober 2016
1.

Opening.
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De raad is voltallig aanwezig.

2. Vaststelling agenda.
De heer Groendijk stelt voor om het agendapunt “Wijziging APV” van de agenda te halen om daarmee te
kunnen voldoen aan de afspraak, dat nog overlegd zou worden met de betrokken ondernemer(s). De
voorzitter deelt mee, dat aan deze afspraak is voldaan. Hij brengt dit voorstel in stemming. De fracties
Christelijke Groepering Schiermonnikoog en Schiermonnikoogs Belang zijn er voorstander van om
dit punt van de agenda te schrappen maar de fracties Ons Belang en Democraten Schiermonnikoog
2010 voelen daar niet voor. De agenda wordt conform het voorstel vastgesteld.
3. Vragen en opmerkingen van het publiek aan de raad over geagendeerde onderwerpen.
Mevrouw Taekema spreekt in op het agendapunt “Uitvoeringsprogramma impuls duurzaamheid”. De
voorzitter antwoordt, dat de raad haar inbreng zal betrekken bij het betreffende onderwerp.
4. Besluitenlijst van de raadsvergadering van 20 september 2016.
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van de besluitenlijst:
 Er wordt wat betreft de realisering van het Sculpturaproject bij het zwembad meegedeeld, dat het
college een voorstel aan de exploitant van het zwembad zal voorleggen, dat mogelijk tot realisering
zal leiden.
 De containers voor opslag oud papier zijn nog niet geplaatst
 Binnenkort zal het college in overleg treden met Engie over de plannen voor gasboringen.
 Er wordt uitgelegd waarom en onder welke voorwaarden een subsidie is verleend aan “Lytje Willem”.
5. Mededelingen.
Wethouder Meerdink deelt mee dat de aanleg van domotica in de Riich zal worden gerealiseerd. Er zijn
hiervoor concrete afspraken gemaakt.
De voorzitter geeft de stand van zaken weer betreffende het Bezoekerscentrum. De raad wordt van de
ontwikkelingen op de hoogte gehouden.
e

6. 2 tussenrapportage 2016.
Verschillende vragen over de rapportage worden door de portefeuillehouder, wethouder Heeringa
beantwoord. Mevrouw Rupert houdt een schriftelijke beantwoording van een deel van haar vragen
tegoed.
Geen van de raadsleden heeft behoefte aan stemming. Er wordt unaniem besloten de rapportage vast te
stellen
7. Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening.
De voorgestelde wijziging wordt besproken. De fracties Ons Belang en Democraten Schiermonnikoog
2010 dienen een amendement in, waardoor in het besluit (artikel 2.33a) de woorden “zo spoedig mogelijk”
worden gewijzigd in “direct”. Dit amendement wordt instemming gebracht. De fracties OB en DS’10
stemmen voor en de fracties CGS en SB stemmen tegen, waarmee dit amendement is aangenomen.
De fracties Christelijke Groepering Schiermonnikoog en Schiermonnikoogs Belang dienen een
amendement in, waardoor eigenaren van aangespannen paarden ofwel de paarden moeten voorzien van
een zak om de uitwerpselen op te vangen ofwel de uitwerpselen direct op moeten ruimen. Dit amendement
wordt instemming gebracht. De fracties CGS en SB stemmen voor en de fracties OB en DS’10 stemmen
tegen, waarmee dit amendement is verworpen. Tenslotte wordt het voorstel in stemming gebracht.
De fracties OB en DS’10 stemmen voor en de fracties CGS en SB stemmen tegen, waarmee het voorstel
is aangenomen.
8. Notitie beleidsregels kruimelgevallen.
Over de notitie wordt uitvoerig beraadslaagd. Ter voorbereiding van de besluitvormende behandeling
zullen de raadsfracties zich beraden op de rol van de raad bij de behandeling van kruimelgevallen.

9. Uitvoeringsprogramma impuls duurzaamheid.
Het voorstel wordt door de verschillende fracties besproken. Het evaluatierapport energieloket zal aan de
raadsleden worden toegezonden. Het voorstel wordt in een volgende vergadering besluitvormend
geagendeerd.
10. Lijst van Ingekomen stukken.
De lijst wordt besproken. Er wordt conform de behandelingsvoorstellen besloten.
11. Begrotingswijzigingen en Stand Algemene Reserve.
De begrotingswijziging behorende bij het onderwerp uitvoeringsprogramma impuls duurzaamheid wordt
in de volgende vergadering aan de raad voorgelegd.
12. Samenwerking De Waddeneilanden.
Op 29 oktober wordt een bijeenkomst gehouden, waarin de raden van de 5 eilanden van gedachten gaan
wisselen over de samenwerking.
13. Vragenuur.
Op een vraag van de fractie Schiermonnikoogs Belang over het gebruik van het online woz-waardeloket
deelt wethouder Heeringa mee, dat de burgers van Schiermonnikoog zo snel mogelijk geïnformeerd
zullen worden over een tijdelijke oplossing voor het benaderen van de betreffende gegevens. Er wordt
gewerkt aan een permanente oplossing, die inhoudt, dat de gegevens van Schiermonnikoog op het
landelijke net te vinden zijn.
16. Sluiting.
De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering.

Vastgesteld in de vergadering van 13 december 2016.
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