Besluitenlijst van de vergadering van de gemeenteraad van Schiermonnikoog van 19 april 2016
1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De heer De Groot 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 22 maart 2016.
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van de besluitenlijst:
 De raad wordt op de hoogte gehouden van de bemiddeling tussen de ruitervereniging en het
betrokken bedrijf.
 Desgevraagd wordt meegedeeld, dat de renovatie van De Riich op schema ligt.
 Er zal worden nagegaan, of het provinciebestuur instemt met de oorspronkelijke tekst van het
Bestemmingsplan Buitengebied.
5. Mededelingen.
Wethouder Dijkstra:
 Wat betreft staandwantvisserij: De vergunning worden binnenkort verleend en de handhaving op dit
punt ligt bij de gemeente. Deze problematiek kan als opgelost worden beschouwd.
 Op 21 april wordt een nieuwe smartflower geplaatst.
 De stand van zaken betreffende het baggeren van de jachthaven wordt weergegeven.
6. Wijziging werkwijze en samenstelling raadscommissies.
De voorzitter geeft de samenstelling van de commissie Ruimtelijke Ontwikkeling mondeling weer. Er zal
worden nagegaan of de gemeente verplicht is om leden van commissies, die geen raadsleden zijn, een
vergoeding te geven en zo ja, hoe hoog deze vergoeding moet zijn.
Geen van de raadsleden heeft behoefte aan stemming. Er wordt unaniem conform het betreffende voorstel
besloten.
7. Garageboxen en opslag oud papier.
De raad krijgt zo mogelijk informatie over de inhoud van de afvalcontainers op het eiland.
Er zal naar aanleiding van het opstellen van nieuwe huurcontracten voor de garageboxen worden
nagegaan, of er aanknopingspunten zijn om iets te doen aan de plaatsing van materialen in de boxen,
anders dan auto’s.
Geen van de raadsleden heeft behoefte aan stemming. Er wordt unaniem conform het betreffende voorstel
besloten.
8. Aanvullende uitvoeringsregels CAR-UWO en wijzigingen.
Geen van de raadsleden heeft behoefte aan stemming. Er wordt unaniem conform het betreffende voorstel
besloten.
9. Willemshof 11-13.
Met het oog op haar indirecte persoonlijke betrokkenheid verlaat mevrouw Van der Meulen bij dit
agendapunt de vergadertafel.
Na een inhoudelijke gedachtewisseling wordt geconstateerd, dat geen van de raadsleden behoefte aan
stemming heeft. Er wordt unaniem conform het betreffende voorstel besloten.

10. Lijst van Ingekomen Stukken.
De voorzitter geeft aan, dat het behandelingsvoorstel bij punt 5 “Voor kennisgeving aannemen” moet zijn.
Naar aanleiding van punt 3 (nieuwbouwvergunning klooster) deelt wethouder Meerdink desgevraagd
mee, dat het college niet meer informatie over dit onderwerp heeft dan de raad.
.
11. Begrotingswijzigingen en stand algemene reserve.
De begrotingswijziging, behorende bij het agendapunt garageboxen en opslag oud papier wordt
vastgesteld.
12. Samenwerking De Waddeneilanden.
De voorzitter doet verslag van de raadsledenconferentie op Ameland op 15 en 16 april. De gezamenlijke
raden komen binnenkort weer bij elkaar om verder inhoudelijk van gedachten te wisselen over structuur en
inhoud van de samenwerking.
Het dagelijks bestuur gaat het geven van informatie aan de raden intensiveren.
13. Vragenuur.
Wethouder Meerdink beantwoordt een vraag van de CGS-fractie over de behandeling van een
omgevingsvergunning Reeweg 11 en het betrekken van de raad hierbij. Dit antwoord in schriftelijke vorm
zal aan de raad worden toegezonden.
De voorzitter beantwoordt een tweede vraag van de CGS-fractie over de opvang van vluchtelingen. Het
college wil vasthouden aan de consistente lijn, dat noodopvang of crisisopvang op een Waddeneiland niet
gewenst is. De gemeente Schiermonnikoog staat open voor een gezin als statushouder, wanneer daar
behoefte aan is, wat nog niet gebleken is. Hij zal dit nog eens onder de aandacht brengen van de
Commissaris van de Koning en daarbij de voorkeur voor huisvesting van een gezin uitspreken.
Een derde vraag van de CGS-fractie (baggeren jachthaven) is inmiddels beantwoord.
13. Sluiting.
De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering.
Vastgesteld in de vergadering van 24 mei 2016.
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