Besluitenlijst van de vergadering van de gemeenteraad van Schiermonnikoog van
26 januari 2016
1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
2. Vaststelling agenda.
De agenda wordt conform het concept vastgesteld.
3. Vragen en opmerkingen van het publiek aan de raad over geagendeerde onderwerpen.
De heer Van Boven spreekt in bij agendapunt 6 (Baggeren jachthaven).
4. Besluitenlijst van de raadsvergadering van 15 december 2015.
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld en leidt niet tot opmerkingen naar aanleiding
daarvan.
5. Mededelingen.
Er wordt een moment stilte in acht genomen om oud-wethouder Brands te gedenken, die enkele
dagen voor de vergadering is overleden.
Wethouder Dijkstra maakt melding van het goede verloop van het project doorstroomwoningen.
Dit project is afgesloten.
Het project zwembad heeft vertraging opgelopen door een faillissement. Omdat de deadline niet is
gehaald is overleg met het provinciebestuur als subsidieverstrekker nodig. De uitkomst daarvan is
bepalend voor het financiële gevolg van de vertraging.
De voorzitter maakt melding van een voorgenomen uitbreiding van het besluit betreffende
Toekomst Welzijnswerk. Dit komt bij het betreffende agendapunt (9) aan de orde.
6. Baggeren jachthaven in 2016.
De fractie Ons Belang staat op het standpunt, dat de jachthaven gebaggerd moet worden tot een
diepte van NAP -1,50 meter en het betreffende budget daarop moet worden gebaseerd. Er wordt
een amendement (A1) met die strekking ingediend.
De fracties CGS, DS’10 en SB zijn van mening, dat geprobeerd moet worden te baggeren tot
een diepte van NAP -1,90 meter, waarbij het baggeren stopgezet wordt, wanneer blijkt, dat dieper
uitbaggeren dan tot NAP 1,50 meter niet haalbaar is. De fracties dienen een amendement (A2)
met die strekking in.
Beide amendementen worden in stemming gebracht. Eerst komt amendement A1 aan de orde.
De leden van de fractie OB stemmen voor dit amendement. De overige raadsleden stemmen
tegen, waarmee dit amendement is verworpen. Vervolgens wordt amendement A2 in stemming
gebracht. De leden van de fracties CGS, DS’10 en SB stemmen voor en de leden van de fractie
OB stemmen tegen dit amendement, waarmee dit is aangenomen. Tenslotte wordt het
geamendeerde voorstel in stemming gebracht. De leden van de fracties CGS, DS’10 en SB
stemmen voor en de leden van de fractie OB stemmen tegen dit voorstel, waarmee dit is
aangenomen.
7. Beheerverordening Waddenzee en Noordzee.
De fractie CGS is van mening, dat in de verordening moet worden opgenomen, dat het overtijen
met tenten op het grondgebied, dat valt onder de verordening, verboden moet worden en dient
een amendement met die strekking in. Dit amendement wordt in stemming gebracht. De leden van
de fractie OB stemmen tegen dit amendement en de overige raadsleden stemmen voor, waarmee
dit amendement is aangenomen. Vervolgens wordt het geamendeerde voorstel in stemming
gebracht. De leden van de fractie OB stemmen tegen het voorstel en de overige raadsleden
stemmen voor, waarmee het voorstel is aangenomen.
8. Bestemmingsplan De Riich.
Na enige discussie, die leidt tot schorsing van de vergadering, wordt unaniem besloten het
bestemmingsplan als volgt te wijzigen: Artikel 5.2.2. wordt geschrapt en artikel 5.2.3., te
vernummeren tot artikel 5.2.2, krijgt als kop; “Bijgebouwen/aan- en uitbouwen”. De eerste regel
wordt navenant aangepast. Deze wijziging wordt beschouwd als een mondeling amendement.

9. Toekomst Welzijnswerk Schiermonnikoog.
Mevrouw Van der Meulen stelt namens de commissie Sociaal Domein en namens alle fracties
voor het betreffende besluit uit te breiden met de volgende punten:
 Kennis te nemen van de keuze van het college van B&W om de coördinatietaak van het
Eilandteam onder te brengen bij de nieuwe manager die de coördinatie van de Stichting
Welzijn Schiermonnikoog voor zijn rekening neemt (punt 4)
 Kennis te nemen van het voornemen dat per kwartaal een schriftelijke rapportage
aangeleverd zal worden over de stand van zaken (punt 8).
Geen van de raadsleden heeft behoefte aan stemming. De raad stemt unaniem in met het aldus
uitgebreide voorstel.
10. Controleprotocol 2015 – 2017.
Geen van de raadsleden heeft behoefte aan stemming. De raad stemt unaniem in met het
voorstel om het controleprotocol vast te stellen.
11. Verstrekken geldlening aan Stichting Dorpshuis.
Geen van de raadsleden heeft behoefte aan stemming. De raad stemt unaniem in met het
voorstel om het controleprotocol vast te stellen.
12. Dienstverband griffier.
Geen van de raadsleden heeft behoefte aan stemming. De raad stemt unaniem in met het
betreffende voorstel.
13. Lijst van Ingekomen Stukken.
Een overzicht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van wijzigingen
van de Gemeentewet zal aan de verschillende fracties worden doorgestuurd (agendering voor
het Seniorenconvent).
Wat betreft het rapport van de Nationale Ombudsman over een klacht verhoging grafrecht en
betalingsregeling wordt afgesproken, dat de reactie van het college op dit rapport ter kennisname
aan de raad zal worden voorgelegd.
14. Begrotingswijzigingen en stand algemene reserve.
Er zijn geen begrotingswijzigingen. De stand van de algemene reserve geeft geen aanleiding tot
opmerkingen.
15. Samenwerking De Waddeneilanden.
De voorzitter kondigt een medio april te houden conferentie van de raadsleden van alle eilanden
aan, waarin de Gemeenschappelijke Regeling van het samenwerkingsverband aan de orde zal
komen.
16. Vragenuur.
Wethouder Dijkstra beantwoordt de vragen van de fractie Ons Belang over gladheidsbestrijding
(de betreffende ervaringen worden geëvalueerd) en afvalverwerking (Omrin heeft toegezegd
zodanig te ledigen, dat ophoping van vuilnis voorkomen wordt).
Wethouder Meerdink antwoordt op vragen van de CGS-fractie over de toewijzing van de
doorstroomwoningen, dat er te laat aandacht is geweest voor de toewijzing en dat dit snel wordt
opgepakt (overleg eilander werkgevers). Een vraag over de gang van zaken rond het zwembad
(gevolgen faillissement) wordt beantwoord door te verwijzen naar de betreffende mededeling
(agendapunt 5). Wethouder Dijkstra gaat nader in op de procedurele aspecten en de haken en
ogen, die daarbij een rol spelen.
25. Sluiting.
De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering.
Vastgesteld in de vergadering van 23 februari 2016.
, voorzitter

, griffier.

