Besluitenlijst van de vergadering van de gemeenteraad van Schiermonnikoog van 21 juni 2016
1.

Opening.
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De heer Klein (OB) is niet aanwezig.
De overige raadsleden zijn 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.
4. Besluitenlijst van de raadsvergadering van 24 mei 2016.
In de weergave van agendapunt 4 wordt het “bestemmingsplan dorp” genoemd. Dit moet
“bestemmingsplan buitengebied” zijn. Met inbegrip daarvan wordt de besluitenlijst vastgesteld.
Naar aanleiding van de besluitenlijst:
 WoonFriesland en de Zorgverzekeraar De Friesland hebben nog niet gereageerd op de brieven over
de realisering van domotica in de nieuwe woningen van De Riich. Beide instanties zullen hierover
worden benaderd. De bouw van de nieuwe woningen ligt op schema.
 In de raadsvergadering van 24 mei is door het college toegezegd met de raad in gesprek te gaan over
het besluitvormingsproces rond de vergunningverlening voor onder andere het perceel Reeweg 11.
Dit zal gebeuren op 5 juli. De `notitie kruimelregeling` wordt na de zomer aan de raad voorgelegd. Zo
mogelijk zal ook dit onderwerp op 5 juli aan de orde komen.
 Het college zal de raad zo snel mogelijk informeren over het betrekken van de eilander ondernemers
bij de werkzaamheden van WoonFriesland.
 Zodra het rapport over het baggeren van de jachthaven afgerond is, zal dit aan de raad worden
toegezonden.
5. Mededelingen.
De voorzitter:
 De Verordening toelage uitwonende studerenden is gecorrigeerd. Dit heeft niet geleid tot inhoudelijke
wijzigingen. Het is gebleken, dat het niet nodig is deze verordening opnieuw ter vaststelling aan de
raad voor te leggen.
 De begeleidingscommissie bezoekerscentrum bespreekt één dezer dagen een schetsontwerp voor
een nieuw bezoekerscentrum. Daarna wordt dit teruggekoppeld naar de gemeenteraad.
e

6. 1 tussentijdse rapportage.
De rapportage wordt besproken. Verschillende vragen worden beantwoord. Wat betreft de stand van zaken
rond de manege wordt meegedeeld, dat begin juli een gesprek gehouden wordt met beide betrokken
partijen en de mediator. Voor de ontwikkeling van een toeristische visie wordt overleg gevoerd met het
SOV. Dit contact zal meer in het algemeen worden geïntensiveerd.
De fracties CGS en SB dienen een amendement in, dat er op neerkomt, dat de plannen tot het inhuren van
externen voor het maken van een woonvisie, een herbestemmingsonderzoek vrijkomende gemeentelijke
gebouwen/woningen, versterking autoluw karakter en onderzoek nieuwe begraafplaats geen deel uitmaken
van de rapportage. Beide fracties vragen om afzonderlijke voorstellen aan de raad voor deze plannen.
Dit amendement wordt door het college ontraden.
Na afronding van de discussie wordt het amendement in stemming gebracht. De fracties CGS en SB
stemmen voor en de fracties OB en DS ’10 stemmen tegen, waardoor dit amendement is verworpen.
Vervolgens wordt het voorstel in stemming gebracht. De fracties OB en DS ‘10 stemmen voor en de
fracties CGS en SB stemmen tegen, waardoor het voorstel is aangenomen en de rapportage wordt
vastgesteld.
7. Notitie Financieel Kader 2017 – 2020.
Na een gedachtewisseling over dit onderwerp wordt de notitie unaniem vastgesteld.

8. Eindafrekening zwembad.
De verschillende fracties complimenteren het college met het bereikte resultaat. De rapportage wordt
uitvoerig besproken en leidt tot een aantal vragen, met name over de verschillende zaken, die de
kredietoverschrijding veroorzaakt hebben. De voorzitter constateert, dat in deze vergadering geen besluit
over de eindafrekening genomen kan worden. Dit onderwerp wordt voor de volgende vergadering
besluitvormend geagendeerd.
9. Wijziging verordening aanvullende vergoeding OV-chipkaart studenten Schiermonnikoog 2016.
Geen van de raadsleden heeft behoefte aan stemming. Er wordt unaniem conform het betreffende voorstel
besloten.
10. Wijziging verordening Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling Schiermonnikoog.
Geen van de raadsleden heeft behoefte aan stemming. Er wordt unaniem conform het betreffende voorstel
besloten.
11. Motie, vreemd aan de orde van de dag (Geldigheidsduur ontheffing rijverbod strand).
De motie wordt met algemene stemmen aangenomen. Het college zal de motie uitvoeren, de nieuwe
spelregels publiceren in de nieuwsbrief en de politie informeren.
12. Lijst van ingekomen stukken
Op een vraag van de heer Carrette wordt besloten om de conceptbegroting van Hûs en Hiem
Welstandszorg niet voor kennisgeving aan te nemen, maar een zienswijze in te dienen, waarin gewezen
wordt op het risico van de werkwijze, dat de begroting sluitend wordt gemaakt door te werken met
inverdienposten. Verder hebben de raadsleden geen opmerkingen over de ingekomen stukken en wordt
besloten conform de behandelingsvoorstellen.
13. Begrotingswijzigingen en Stand Algemene Reserve.
e
De begrotingswijziging betreffende de 1 tussenrapportage 2016. wordt vastgesteld.
14. Samenwerking De Waddeneilanden.
Het is de bedoeling om op 29 oktober een bijeenkomst van alle raden van de 5 eilanden te houden. Deze
bijeenkomst wordt door de afzonderlijke raden in aparte sessies voorbereid.
15. Vragenuur.
Op een vraag van de Fractie Ons Belang over de wenselijkheid van een evaluatie van de renovatie
Middenstreek met betrokkenen antwoordt wethouder Dijkstra, dat het college dit zal overwegen, maar
hierbij het gegeven zal betrekken, dat diverse aanwonenden hun voorterreinen al hebben ingericht.
Op vragen van de fracties Ons Belang en Christelijke Groepering Schiermonnikoog over de
handelingen van de gemeente inzake de vergunningverlening voor proefboringen bij Schiermonnikoog
geeft wethouder Dijkstra een overzicht van deze handelingen. Een chronologisch overzicht hiervan zal
aan de raad worden toegezonden.
16.

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

Vastgesteld in de vergadering van 20 september 2016.
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