Besluitenlijst van de vergadering van de gemeenteraad van Schiermonnikoog van 22 maart 2016
1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De heer Carrette is niet aanwezig.
De overige raadsleden zijn aanwezig. Hij schenkt kort aandacht aan de recente aanslagen in België en de
gevolgen daarvan.
2. Vaststelling agenda.
De agenda wordt conform concept vastgesteld.
3. Vragen en opmerkingen van het publiek aan de raad over geagendeerde onderwerpen.
De heer Van Boven spreekt in wat betreft agenda 10 (Toekomst bezoekerscentrum).
4. Besluitenlijst van de raadsvergadering van 23 februari 2016.
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. Mevrouw Rupert mist een inhoudelijke weergave van de
stand van zaken van het project doorstoomwoningen. De voorzitter verwijst daarvoor naar de digitale
weergave (film) van de vergadering.
Naar aanleiding van de besluitenlijst:
Op een vraag van de heer Hagen wordt informatie gegeven over de stand van zaken renovatie
Middenstreek. Op korte termijn wordt de raad hierover nader geïnformeerd. Op de uitvoering van de
“motie staandwantvisserij” wordt teruggekomen.
5. Mededelingen.
Wethouder Dijkstra:
 Er is gestart met een inventarisatie van de bomen in het dorp in het kader van het gemeentelijke
bomenplan.
 De gemeente heeft besloten te kiezen voor mediation om het overleg tussen de ruitervereniging en de
betreffende ondernemer vlot te trekken.
Wethouder Meerdink:
 Eind april kan worden begonnen met de renovatie van De Riich
De voorzitter:
 Peter Küppers wordt per 1 september de nieuwe gemeentesecretaris.
 Joke Eijer wordt welkom geheten als de gastvrouw van de gemeente. Zij gaat ook een rol spelen bij
raads- en andere vergaderingen.
 De werkgeverscommissie griffier zal een voorstel aan de raad voorleggen over de toepassing van de
CAR-UWObepalingen voor de griffier (aprilvergadering).
 In de eerstvolgende tussenrapportage en de jaarrekening zal informatie worden gegeven over een
“inhaalslag pensioenkosten APPA” en een mogelijke naheffingsaanslag omzetbelasting over het jaar
2013. Over dit laatste loopt een bezwaarprocedure.
In de toekomst zal dergelijke informatie bij de griffier ter inzage worden gelegd.
6. Bestemmingsplan Buitengebied.
Op het voorstel wordt door de woordvoerders van de verschillende fracties gereageerd. .
De heer De Groot dient namens de fractie OB dient een amendement (nr. 1) in met de bedoeling rasters,
veerooster en klaphekken aan artikel 10.6.1. toe te voegen. Vóór dit amendement stemmen de leden van
de fractie Ons Belang; de overige leden stemmen tegen, waarmee dit amendement wordt verworpen.
Verder dient de heer De Groot namens de fractie OB een amendement (nr. 2) in, waardoor aan artikel
10.1 een lid g wordt toegevoegd, met de tekst: g. een cultuurhistorische waardevolle stuifdijk, ter plaatse
van de aanduiding “specifieke vorm van waarde – stuifdijk. Vóór dit amendement stemmen de leden van
de fractie Ons Belang; de overige leden stemmen tegen, waarmee dit amendement wordt verworpen.
Mevrouw Van der Meulen dient namens de fracties CGS, DS’10 en SB een amendement (nr. 3) in,
waardoor Besluit V. wordt gewijzigd in:
- in te stemmen met de memo van het college d.d. 8 maart 2016 met uitzondering van het onder
punt 6 genoemde punt b. het kortstondig (gedurende maximaal 3 dagen) overnachten in een
(trekkers)tentje.
Vóór dit amendement stemmen de leden van de fracties CGS, DS’10 en SB, de leden van de fractie Ons
Belang stemmen tegen, waarmee dit amendement wordt aangenomen.
Tenslotte constateert de voorzitter, dat alle raadsleden kunnen instemmen met het voorstel, waarin het
aangenomen amendement is verwerkt. De geamendeerde wijziging van het bestemmingsplan
Buitengebied wordt daarmee vastgesteld.

7. Evaluatie APV (regulering nachtelijke overlast) 2016.
Er wordt toegezegd, dat in de gemeentelijke nieuwsbrief zal worden uitgelegd, welke instanties door
burgers kunnen worden benaderd en via welk telefoonnummer dat dient te gebeuren, wanneer er sprake is
van overlast.
De jaarlijkse evaluatie met allen partijen wordt versneld uitgevoerd, wanneer de feitelijke situatie daartoe
aanleiding geeft.
Geen van de raadsleden heeft behoefte aan stemming. Er wordt conform het betreffende voorstel besloten.
8. Wijziging werkwijze en samenstelling raadscommissies
Op een vraag van de heer Groendijk wordt meegedeeld, dat de vergaderingen van de commissie
Financiën als openbaar kunnen worden beschouwd. Burgerleden ontvangen geen presentievergoeding.
De heer Hagen stelt wat betreft de commissie Ruimtelijke Ontwikkeling een tekstwijziging voor, die
inhoudt, dat de raad per fractie één lid vanuit de raad benoemt op voordracht van de fractie.
De heer Klein stelt voor in de tekst van het voorstel op te nemen, dat de voorzitter van de commissie
onafhankelijk is.
Dit onderwerp wordt voor de volgende vergadering van de raad besluitvormend geagendeerd.
9. Garageboxen en opslag oud papier.
Na een wisseling van de meningen wordt afgesproken, dat dit onderwerp voor de volgende vergadering
besluitvormend zal worden geagendeerd, waarbij het college rekening houdt met de opmerkingen van de
raad over de locatie van de betreffende container en de financiële aspecten van het voorstel.
10. Toekomst bezoekerscentrum.
Na een uitgebreide gedachtewisseling besluit de raad in te stemmen met de beslispunten in de
beleidsnotitie “Historie en toekomst Bezoekerscentrum” als basis voor een voorstel betreffende een
voorkeurslocatie met een kostenraming en dekkingsvoorstel. Dit voorstel zal te zijner tijd aan de raad
worden voorgelegd.
11. Lijst van Ingekomen Stukken.
Het college reageert op de verschillende vragen en opmerkingen. Er wordt toegezegd, dat in de
belastingvoorstellen 2016 aandacht zal worden besteed aan het beleid betreffende de
begraafplaats en daarbij aan de betaling van grafrechten, wanneer er sprake is van extreme
tariefstijgingen. Wanneer hiervan sprake is zullen de personen, die daarmee te maken krijgen
vooraf worden geïnformeerd en zal in het geval van de grafrechten de mogelijkheid worden
geboden tot gespreide betaling.
.
12. Begrotingswijzigingen en stand algemene reserve.
De begrotingswijziging, behorende bij het agendapunt garageboxen en opslag oud papier komt
aan de orde bij de besluitvormende behandeling.
11. Samenwerking De Waddeneilanden.
Ter voorbereiding van de waddenconferentie in april op Ameland zal op 29 maart een bijeenkomst van de
raad worden georganiseerd. Op 31 maart wordt een vergadering gehouden van het Algemeen Bestuur.
Het voorzitterschap van De Samenwerking gaat rouleren en de heer Stellingwerf laat in dit verband de
portefeuille Sociaal Domein los en neemt de portefeuille duurzaamheid op zich.
12. Vragenuur.
Wethouder Meerdink antwoordt op een vraag van de fractie OB over de manier, waarop de bewoners
betrokken worden bij de locatiekeuze voor een klooster. Hij denkt aan een inspraakprocedure, die
betrokken wordt bij een mogelijke bestemmingsplanprocedure.
Wethouder Dijkstra beantwoordt een vraag van de fractie Ons Belang over de bestrating van de
Middenstreek in samenhang met problemen rond rioolaansluitingen. Hij verwacht op dit punt geen
problemen. De knelpunten, die er waren, zijn aangepakt.
Wethouder Dijkstra maakt verder melding van plannen van KPN om een glasvezelnet op Schiermonnikoog
aan te leggen, waardoor de bestrating weer zou moeten worden opengebroken. De ontwikkelingen worden
afgewacht.
13. Sluiting.
De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering.
Vastgesteld in de vergadering van 19 april 2016.
, voorzitter
, griffier

