Besluitenlijst van de vergadering van de gemeenteraad van Schiermonnikoog van 20 september
2016
1.

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

2. Vaststelling agenda.
De agenda wordt conform concept vastgesteld.
3. Vragen en opmerkingen van het publiek aan de raad over geagendeerde onderwerpen.
Er heeft zich niemand gemeld, die van dit agendapunt gebruik wil maken.
4a. Besluitenlijst van de raadsvergadering van 21 juni 2016.
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van de besluitenlijst wordt wat verschillende onderwerpen betreft de stand van zaken
weergegeven.
4b. Besluitenlijst van de raadsvergadering van 1 september 2016.
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
5. Mededelingen.
Wethouder Meerdink:
 Wethouder Meerdink heeft zijn werkzaamheden weer opgepakt. Hij bedankt de raad voor het blijk van
medeleven tijdens zijn ziekenhuisopname.
 WoonFriesland heeft verzuimd de eilander bedrijven te betrekken bij de vernieuwing van De Riich. Dit
zal niet weer gebeuren.
 Er wordt gewerkt aan de realisering van domotica in De Riich.
 Voor de vergadering van oktober wordt een notitie beleidsregels kruimelgevallen aan de raad
voorgelegd.
 Het college wil met de raad in overleg treden over het bepalen van de prioriteit bij de uitvoering van
verschillende beleidsterreinen.
 Voor de novembervergadering van de raad wordt een plan van aanpak realisering toeristische visie
voorbereid.
6. Eindafrekening zwembad.
Wethouder Heeringa deelt voorafgaande aan de beraadslagingen mee, dat van het risico, zoals
omschreven op blz. 2 van het voorstel, geen sprake zal zijn.
Het voorstel wordt uitvoering besproken. De fracties CGS en SB zijn van mening, dat er te veel
onduidelijkheden zijn om akkoord te kunnen gaan met het voorgelegde besluit en dienen een amendement
in, waarin het college gevraagd wordt om onderzoeken te laten uitvoeren om deze onduidelijkheden weg te
nemen. Wethouder Heeringa beantwoordt de gestelde vragen en ontraadt het amendement.
Na een schorsing legt de voorzitter het amendement en het besluit ter besluitvorming aan de raad voor.
De facties CGS en SB zijn voor het amendement en de fracties OB en DS”10 zijn tegen, waarmee het
amendement verworpen is. Vervolgens wordt het besluit in stemming gebracht. De fracties OB en DS’10
zijn voor en de fracties CGS en SB zijn tegen, waarmee het besluit is aangenomen.
7. Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening.
De voorgestelde wijziging wordt besproken. Vanuit de raad wordt aandacht gevraagd voor de mogelijkheid
de regels te handhaven en wordt de wens geuit om deze regels na een jaar te evalueren. De suggestie
wordt gedaan om de woorden “zo spoedig mogelijk” te vervangen door “direct”. Het college zal deze
suggesties overwegen. In de oktobervergadering wordt het voorstel ter besluitvorming aan de raad
voorgelegd.
8. Wijziging huisvestingsverordening.
Geen van de raadsleden heeft behoefte aan stemming. Er wordt unaniem conform het betreffende voorstel
besloten.

9. Lijst van Ingekomen stukken.
Verschillende punten van de lijst liggen op het terrein van het sociale domein. Dergelijke stukken worden in
het vervolg standaard naar de commissie Sociaal Domein gestuurd.
Wethouder Meerdink zal nagaan, waarom subsidie is verleend aan “Lytje Willem”, dit tegen de
achtergrond dat bij eerdere gelegenheden de gemeentelijke subsidie voor dergelijke activiteiten is
stopgezet.
13. Begrotingswijzigingen en Stand Algemene Reserve.
De begrotingswijziging, behorende bij de eindafrekening van het zwembad is bij het betreffende
agendapunt vastgesteld.
14. Samenwerking De Waddeneilanden.
Eerder is al meegedeeld, dat het de bedoeling is om op 29 oktober een bijeenkomst van alle raden van de
5 eilanden te houden.
Binnenkort brengt de gezamenlijke rekenkamer rapport uit over het evenementenbeleid van de eilanden.
15. Vragenuur.
Op een vraag van de fractie Ons Belang over de onderhoudstoestand van de Oosterreeweg antwoordt
wethouder Heeringa, dat deze weg in het voorjaar van 2018, na de afronding van bouwwerkzaamheden
in deze omgeving, zal worden hersteld.
Op een vraag van de fractie Ons Belang over uitvoering van het bomenplan antwoordt wethouder
Heeringa, dat in het eerste kwartaal 2017 een integraal voorstel over dit onderwerp aan de raad zal
Worden voorgelegd.
Op een vraag van de fractie Ons Belang over de eindafwerking van terreinen en bermen, onder andere na
de aanleg van glasvezel, antwoordt wethouder Heeringa, dat dit na afronding van diverse
werkzaamheden, zoals renovatie van De Riich en rioolwerkzaamheden, zal worden aangepakt.
Op een opmerking van de fractie Ons Belang over de gang van zaken rond de uitvoering van de
veerdienst op 18 september antwoordt wethouder Heeringa, dat de directie van Wagenborg
Passagiersdiensten de gang van zaken betreurt en er alles aan zal doen om herhaling te voorkomen.
Op een vraag van de CGS-fractie over de plannen betreffende de woning Nieuwestreek 1 antwoordt
wethouder Heeringa, dat hiervoo momenteel een plan ontwikkeld wordt. Hij zal de raad op de hoogte
houden.
Op een vraag van de CGS-fractie over de plaatsing van twee containers voor de opslag van oud papier
antwoordt wethouder Heeringa, dat deze containers binnenkort geplaatst worden.
Op een vraag van de fractie DS’10 over de mogelijkheid het zwembad in de nazomer langer geopend te
houden antwoordt wethouder Heeringa, dat het college zal nagaan, of dit in het seizoen 2017 en
volgende kan worden gerealiseerd.
Op een vraag van de fractie DS’10 over de activiteiten van de groep Horizon en de oliemaatschappij Engie
en de rol van de gemeente hierbij antwoordt de voorzitter, dat diverse instanties momenteel overleg
voeren met Engie. Ook het gemeentebestuur zal met Engie in contact treden en op die manier zijn rol
oppakken.
16.

Sluiting.
De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering.

Vastgesteld in de vergadering van 18 oktober 2016.
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