Besluitenlijst van de vergadering van de gemeenteraad van Schiermonnikoog van
23 februari 2016
1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
2. Vaststelling agenda.
De heer Hagen kondigt aan, dat hij namens de gezamenlijke fracties een “motie, vreemd aan de
orde van de dag” zal indienen over staandwantvisserij. Dit punt wordt in de agenda opgenomen (
punt 8a). Met inbegrip hiervan wordt de agenda conform concept vastgesteld.
3. Vragen en opmerkingen van het publiek aan de raad over geagendeerde onderwerpen.
Van dit agendapunt wordt geen gebruik gemaakt.
4. Besluitenlijst van de raadsvergadering van 26 januari 2016.
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding daarvan:
Het college zal informatie geven over een “inhaalslag pensioenkosten APPA”, (besluitenlijst
college van 12 januari 2016) en over een naheffingsaanslag omzetbelasting over het jaar 2013
(besluitenlijst college van 2 februari 2016). .
5. Mededelingen.
De raad zal op korte termijn worden geïnformeerd over de benoeming van de nieuwe
gemeentesecretaris.
Er wordt een persbericht uitgereikt, waarin melding wordt gemaakt van het feit, dat dat het College
medewerking wil verlenen aan de zoektocht van de monniken naar een mogelijke kloosterlocatie
in het zoekgebied langs de Westerburenweg. .
6. Bestemmingsplan Buitengebied.
Het plan wordt opiniërend besproken. Met de verschillende reacties zal rekening worden
gehouden in de versie van het plan, dat zo mogelijk in de raadsvergadering van maart aan de
raad zal worden voorgelegd.
De bespreking levert twee toezeggingen op:
Het verzoek van de raad om jaarlijks een gesprek met het Overlegorgaan Nationaal Park te
hebben zal met het Overlegorgaan worden besproken..
Aan de raad zal een notitie worden voorgelegd, waarin uitleg wordt gegeven over de relatie tussen
het Beheers- en Inrichtingsplan Nationaal Park en het Bestemmingsplan Buitengebied
7. Impuls duurzaamheid.
Het plan wordt opiniërend besproken. Daarna concludeert de voorzitter, dat geen van de
raadsleden behoefte aan stemming heeft. De raad stemt unaniem in met het voorstel.om voor de
e
impuls duurzaamheid 1 fase een bedrag van € 7.500,- beschikbaar te stellen.
8. Jaarverslag leerplichtbeleid schooljaar 2014-2015.
Geen van de raadsleden heeft behoefte aan stemming. Het jaarverslag wordt unaniem
vastgesteld.
8a. Motie, vreemd aan de orde van de dag (staandwantvisserij).
De motie wordt met algemene stemmen aangenomen. Het college is het eens met de strekking
van de motie en zal deze, voor zover dat mogelijk is, uitvoeren.
9.

Lijst van Ingekomen stukken.
Wat betreft het projectplan opwaardering Middenstreek (nr. 11): Het college zal nagaan, of het
nog mogelijk is dit plan in een bijeenkomst voor de raadsleden aan de orde te stellen.
Er wordt besloten geen adhesie te betuigen aan een motie van de gemeente Ameland over
bebouwing van de kuststrook (nr. 13). Dit punt is inmiddels achterhaald en de raad is van
mening, dat dergelijke onderwerpen in het Samenwerkingsverband aan de orde moeten komen.

10. Begrotingswijzigingen en stand algemene reserve.
De begrotingswijzigingen worden vastgesteld.
11. Samenwerking De Waddeneilanden.
Ter voorbereiding van de waddenconferentie in april op Ameland zal een bijeenkomst van de raad
worden georganiseerd.
12. Vragenuur.
Wethouder Meerdink antwoordt op een vraag van de fractie DS’10 over de toepassing van
domotica in de Riich, dat hij zal proberen Zorgverzekeraar De Friesland in te schakelen bij een
poging dit te realiseren. Het gebruiken van het gemeentelijke WMO-budget voor dit doel is wat
hem betreft geen optie.
Wethouder Meerdink geeft op een vraag van de fractie DS’10 de stand van zaken weer wat
betreft het project doorstroomwoningen.
13. Sluiting.
De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering.
Vastgesteld in de vergadering van 22 maart 2016.
, voorzitter

, griffier.

