Besluitenlijst van de vergadering van de gemeenteraad van Schiermonnikoog van
17 oktober 2017
1.

Opening
Burgemeester Van Gent opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Dit is de eerste
vergadering van de gemeenteraad van Schiermonnikoog met burgemeester Van Gent als
voorzitter.

2.

Vaststelling agenda
De heer Groendijk kondigt een motie vreemd aan de orde van de dag aan, met als onderwerp
gasvondst. Deze motie vreemd aan de orde van de dag wordt toegevoegd aan de agenda onder
punt 17a. De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.

3.

Vragen en opmerkingen van het publiek aan de raad
De heer Van Boven spreekt in over agendapunt 11 Krediet Nieuwestreek 1 en agendapunt 16
VVV subsidie overeenkomst.
De heer Gerbrands, voorzitter van ’t Heer en Feer, spreekt in over agendapunt 11 Krediet
Nieuwestreek 1.
De heer Augusteijn spreekt in over de ijssalon aan de Middenstreek 48.
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Besluitenlijst van de raadsvergadering van 19 september 2017
Naar aanleiding van:
Mevrouw Rupert vraagt of de definitieve huurprijs van het bedrijventerrein Veerweg al bekend is.
Wethouder Meerdink antwoordt dat de huurprijs is vastgesteld op € 10,00 ex btw per m2 per jaar
(met jaarlijkse indexering). Wethouder Meerdink doet tevens aanvullende mededelingen over het
huurcontract en de beplanting van het terrein.
Mevrouw Rupert vraagt wanneer de informatiebijeenkomst over de contouren welzijn is. De
voorzitter antwoordt dat deze is gepland op 31 oktober a.s.
De heer De Haan vraagt of het college onderzoek heeft gedaan naar de mogelijkheid van een
opstalverzekering zonder glas en diefstal. Wethouder Heeringa antwoordt dat de
opstalverzekeringen van de gemeente zonder glas en diefstal zijn.
Mevrouw Rupert vraagt of er al een datum bekend is voor de informatiebijeenkomst
duurzaamheid. De voorzitter antwoordt dat de raadsleden een uitnodiging hebben ontvangen voor
14 november a.s.
Tekstueel:
De heer Klein over agendapunt 16, nummer 11. Hier staat:”…dat de financiële stukken van Yn de
Mande voortaan eerst in het externe bestuur vanuit de gemeente worden besproken, voordat ze
aan de gemeenteraad worden aangeboden.’’ De tekst wordt gewijzigd in:”…. dat de financiële
stukken van Yn de Mande namens de raad in het externe bestuur worden besproken.”
Met deze wijziging wordt de besluitenlijst vastgesteld.
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Mededelingen
Wethouder Meerdink deelt in het kader van de toeristische visie mee dat de eerste jaarrapportage
van het doorlopende gastenonderzoek (enquête) in december a.s. wordt opgeleverd.
Wethouder Heeringa doet een mededeling over de ontwikkelagenda en de financiële stand van
zaken van GR de FUMO.
Wethouder Heeringa doet een mededeling over het snoeien van de bomen aan de Middenstreek.
De voorzitter doet een mededeling over haar beëdiging en introductieprogramma als nieuwe
burgemeester.

6.

Tijdelijke ontheffing woonplaatsvereiste burgemeester Van Gent
Geen van de raadsleden heeft behoefte aan een stemming. Besloten wordt overeenkomstig het
voorstel.
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7.

Thema’s bestemmingsplan Dorp
Dit voorstel is opiniërend behandeld in de vergadering van 19 september jl. De fractie DS10 dient
een motie (M1) in. Deze motie wordt na de toezegging van wethouder Meerdink om het
onderwerp mee te nemen bij de werkconferentie van de raad over het bestemmingsplan Dorp door
DS10 ingetrokken. Geen van de raadsleden heeft behoefte aan een stemming. Besloten wordt
overeenkomstig het voorstel.

8.

Onderhoudsplan wegen 2017-2026
Dit voorstel is in de vergadering van 19 september jl. opiniërend behandeld. Geen van de
raadsleden heeft behoefte aan een stemming. Besloten wordt overeenkomstig het voorstel.

9.

Onderhoudsplan gebouwen 2017-2026
Dit voorstel is in de vergadering van 19 september jl. opiniërend behandeld. Geen van de
raadsleden heeft behoefte aan een stemming. Besloten wordt overeenkomstig het voorstel.

10.

Locatie onderzoek busremise
Dit voorstel is in de vergadering van 19 september jl. opiniërend behandeld. De fractie OB dient
een amendement in. De fractie CGS dient een amendement in. Beide amendementen worden
tijdens de vergadering samengevoegd tot één amendement (A1). Dit amendement wordt unaniem
aangenomen. Besloten wordt overeenkomstig het geamendeerde voorstel.

11.

Krediet Nieuwestreek 1
Dit voorstel is in de vergadering van 19 september jl. opiniërend behandeld. De beraadslaging gaat
vooral over de bestemming van het pand en procedure van het voorstel. De fractie CGS dient een
amendement (A2) in. De fractie SB dient een amendement (A3) in. Het amendement ingediend
door CGS wordt verworpen: voor CGS (2) en SB (1), tegen OB (4) en DS10 (2). Het amendement
ingediend door SB wordt verworpen: voor SB (1) en CGS (2), tegen OB (4) en DS10 (2). Er vindt
een stemming plaats over het voorstel: voor OB (4) en DS10 (2), tegen CGS (2) en SB (1).
Besloten wordt overeenkomstig het voorstel.

12.

2 Tussenrapportage
Dit agendapunt is op 10 oktober jl. behandeld in de Commissie Financiën. Verschillende vragen
van de raad worden beantwoord door het college. Geen van de raadsleden heeft behoefte aan een
stemming. Besloten wordt overeenkomstig het voorstel.

13.

Aandelen Eneco
Dit agendapunt is op 10 oktober jl. behandeld in de Commissie Financiën. De heer Hagen dient
namens de fracties CGS, OB, SB en DS10 een motie (M2) in om een gedeelte van de toekomstige
opbrengst van de verkoop te besteden aan duurzaamheid. Geen van de raadsleden heeft behoefte
aan een stemming. Besloten wordt overeenkomstig het voorstel. De motie wordt unaniem
aangenomen.

14.

Onderhoudsplan jachthaven 2017-2026
Verschillende vragen van de raad worden beantwoord door het college. Wethouder Heeringa zegt
toe de raad te informeren over de uitvoering van de werkzaamheden. Geen van de raadsleden
heeft behoefte aan een stemming. Besloten wordt overeenkomstig het voorstel.

15.

Accommodatiebeleid
De verschillende meningen over dit voorstel worden uitgewisseld. Het voorstel wordt
besluitvormend geagendeerd voor de raadsvergadering van 12 december a.s.

16.

VVV Subsidie overeenkomst
Verschillende vragen van de raad worden beantwoord door het college. Geen van de raadsleden
heeft behoefte aan een stemming. Besloten wordt overeenkomstig het voorstel.

17.

Krediet reparatie oude brandweergarage
De verschillende meningen over dit voorstel worden uitgewisseld. Het voorstel wordt
besluitvormend geagendeerd voor de raadsvergadering van 12 december a.s.
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17a

Motie vreemd aan de orde van de dag
De heer Groendijk dient namens alle fracties een motie vreemd aan de orde van de dag in over de
gasvondst boven Schiermonnikoog. De voorzitter geeft aan dat het college de motie van harte
ondersteunt en stelt voor naast de genoemde organisaties in de motie, de motie ook onder de
aandacht van de Tweede Kamer en de Waddenvereniging te brengen. De motie wordt unaniem
aangenomen.

18.

Lijst van ingekomen stukken
Het behandelvoorstel van de ingekomen stukken is akkoord. Naar aanleiding van de ingekomen
stukken vraagt de heer Groendijk waarom het college geen bedenkingen heeft over het vliegen
van drones van UMCG boven Schiermonnikoog. Wethouder Meerdink geeft een toelichting op het
belang van deze test met noodmedicatie.

19.

Begrotingswijzigingen en stand Algemene Reserve
De begrotingswijziging over het krediet reparatie oude brandweergarage gaat naar de
raadsvergadering van 12 december a.s.

20.

Samenwerking Waddeneilanden
De voorzitter deelt mee dat er een bijeenkomst van het DB is geweest. De volgende thema’s zijn
besproken: gaswinning, lobby btw kwestie bootkaart, onderwijs. De voorzitter en wethouder
Meerdink zijn bij de installatievergadering van burgemeester Schokker van de gemeente Vlieland
geweest.

21.

Informatie over stand van zaken bezoekerscentrum
De voorzitter deelt mee hoe de communicatie rond het nieuwe bezoekerscentrum loopt. De heer
Carrette gaat in op een ingekomen email van de heer M. Fennis d.d. 16-10-2017 aan de raad.

22.

Vragenuur
De fractie OB heeft vragen ingediend over de stand van zaken van de afhandeling van het
faillissement van de jachthaven. Wethouder Heeringa stelt voor om dit punt in het
seniorenconvent te bespreken, omdat het over personen gaat.

23.

Sluiting
De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering.

Vastgesteld in de vergadering van 12 december 2017,

, voorzitter

, griffier
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