Besluitenlijst van de vergadering van de gemeenteraad van Schiermonnikoog van 24 mei 2016
1.

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

2. Vaststelling agenda.
De heer Hagen kondigt een “motie, vreemd aan de orde van de dag” aan. Deze motie zal als
agendapunt 9a worden behandeld.
Daarmee rekening houdend wordt de agenda 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 19 april 2016.
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van de besluitenlijst:
 Het mediationtraject tussen manege en ruitervereniging is nog niet afgerond.
 De realisering van domotica in de nieuwe woningen in De Riich loopt nog.
 De wijziging van het bestemmingsplan Dorp kan als definitief worden beschouwd in die zin, dat het
provinciebestuur heeft laten weten met de inhoud in te stemmen.
 De vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen van raadscommissies door burgerleden wordt in
de junivergadering geagendeerd.
5. Mededelingen.
Wethouder Meerdink:
Op het rapport “Kwalitatieve woningmarktanalyse” ligt een embargo. Dit rapport kan nog niet gepubliceerd
worden.
6. Jaarrekening 2015.
De jaarrekening wordt toegelicht. Verschillende vragen worden beantwoord. In het oog springt de sterke
toename van het aantal ontheffingen van het rijverbod. Er wordt besloten zowel als raad en als college
zich te bezinnen op maatregelen om het autogebruik op Schiermonnikoog binnen de perken te houden.
Wethouder Meerdink kondigt een concept voor een toeristische visie aan.
Geen van de raadsleden heeft behoefte aan stemming. Er wordt unaniem conform het betreffende voorstel
besloten.
7. Verordening toelage uitwonende studerenden.
Wethouder Meerdink maakt melding van enkele onvolkomenheden in de tekst van de verordening. Er
wordt besloten de verordening vast te stellen. Wanneer blijkt, dat het herstellen van deze
onvolkomenheden concrete gevolgen heeft wordt de gewijzigde verordening opnieuw aan de raad
voorgelegd.
8. Toekomst onderwijs.
Wethouder Meerdink legt desgevraagd en naar aanleiding van een recent binnengekomen brief van de
Medezeggenschapsraad van basisschool Yn de Mande uit, dat de verkenning op de samenwerking op het
terrein van het onderwijs en het verbetertraject van de basisschool elkaar niet hinderen.
Geen van de raadsleden heeft behoefte aan stemming. Er wordt unaniem conform het betreffende voorstel
besloten.
9. Straatnaamgeving.
Geen van de raadsleden heeft behoefte aan stemming. Er wordt unaniem conform het betreffende voorstel
besloten.

9a. Motie, vreemd aan de orde van de dag betreffende besluitvorming vergunningverlening Reeweg 11.
De motie, die het college de opdracht geeft met de raad van gedachten te wisselen over de betreffende
besluitvorming, wordt toegelicht door de heer Hagen.
Wethouder Meerdink geeft aan, wat er tot dusver gebeurd is en zegt toe, dat hij een gesprek met de raad
zal aangaan over dit onderwerp. Verder zegt hij toe, dat aan de raad een set met beleidsregels zal worden
voorgelegd hoe moet worden omgegaan met “kruimelgevallen” in de zin van de ruimtelijke ontwikkeling en
in welke gevallen de raad daarbij betrokken wordt.
De indieners van de motie zijn tevreden met deze toezeggingen en stemmen er mee, dat de motie niet in
stemming wordt gebracht.
10. Lijst van ingekomen stukken
Geen van de raadsleden heeft opmerkingen over de ingekomen stukken. Er wordt besloten conform de
behandelingsvoorstellen.
11. Begrotingswijzigingen en Stand Algemene Reserve.
Er zijn geen begrotingswijzigingen.
12. Samenwerking De Waddeneilanden.
De vervolgbijeenkomst van de gezamenlijke raden, waarin verder van gedachten wordt gewisseld over
structuur en inhoud van de samenwerking, wordt voorbereid. Dit wordt afgewacht.
13. Vragenuur.
Wethouder Dijkstra zegt op een vraag van de fractie Ons Belang, ondersteund door de CGS-fractie, toe,
dat een verslag van de werkzaamheden rond het baggeren van de jachthaven aan de raad zal worden
toegezonden.
Wethouder Meerdink deelt op een vraag van de CGS-fractie mee, dat het college er niet van op de
hoogte is, dat eilander bedrijven niet betrokken worden bij werkzaamheden aan de huurwoningen van
WoonFriesland op het eiland. Hij zal nagaan, welke afspraken hierover gemaakt zijn en zal daarna in
contact treden met WoonFriesland. Hij zal de raad van zijn bevindingen op de hoogte stellen.
14.

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

Vastgesteld in de vergadering van 21 juni 2016.
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