Besluitenlijst van de vergadering van de gemeenteraad van Schiermonnikoog van
7 november 2017
1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Mevrouw Rupert (DS10) is
met kennisgeving afwezig.

2.

Vaststelling agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3.

Vragen en opmerkingen van het publiek aan de raad
Er zijn geen insprekers.

4.

Mededelingen
Wethouder Heeringa heeft een mededeling over de exploitatie van zwembad De Dúnatter. NLG
draagt de exploitatie over Optisport. Het college is hier van te voren niet van op de hoogte gesteld
door NLG. Het college zal contact opnemen met NLG over de bijzondere afspraken die zijn
gemaakt en de overeenkomst tussen gemeente en NLG.
De voorzitter deelt mee dat de aangenomen motie van de gemeenteraad (17-10-2017) over de
gasvondst boven Schiermonnikoog breed is verspreid en doet een mededeling over de stand van
zaken van de gezamenlijke lobby naar/overleg met diverse (overheids)organisaties over dit dossier.
De voorzitter deelt mee dat de aangekondigde verhoging btw op kaartjes waddenveren is
behandeld in de Tweede Kamer, dat de verhoging waarschijnlijk met minimaal 1 jaar wordt
uitgesteld zodat de staatssecretaris in overleg kan gaan met de Europese Commissie.

5.

Belastingvoorstellen
De belastingvoorstellen zijn behandeld in de Commissie Financiën op 31 oktober jl. De
belastingvoorstellen worden besproken en het college gaat in op de vragen en opmerkingen. De
heer Carrette dient namens de fracties OB en DS10 een motie (M1) in over de uniformering tarief
liggelden jachthaven. Besloten wordt overeenkomstig het voorstel. De motie wordt in stemming
gebracht: voor OB (4) en DS10 (1), tegen CGS (2) en SB (1). De motie is aangenomen.

6.

Begroting 2018
De begroting 2018 is behandeld in de Commissie Financiën op 31 oktober jl. De begroting wordt
besproken en het college gaat in op de vragen en opmerkingen.
De heer Groendijk dient namens de fracties SB, CGS en OB een motie (M2) in over een éénmalig
budget voor de politieke partijen in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen 2018. De
begroting 2018 wordt unaniem vastgesteld overeenkomstig het voorstel. De motie wordt in
stemming gebracht: voor SB (1), OB (4), CGS (2), tegen DS10 (1). De motie is aangenomen.

7.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.

Vastgesteld in de vergadering van 12 december 2017,

, voorzitter
, griffier
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