Besluitenlijst van de vergadering van de gemeenteraad van Schiermonnikoog van 21 maart 2017
1.

Opening.
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De raad is voltallig aanwezig.

2. Vaststelling agenda.
De agenda wordt conform concept vastgesteld.
3. Vragen en opmerkingen van het publiek aan de raad over geagendeerde onderwerpen.
De heer Van Boven spreekt in op het agendapunt “stand van zaken jachthaven”.
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Besluitenlijst van de raadsvergadering van 21 februari 2017.
In de besluitenlijst is opgenomen, dat de raad nader geïnformeerd zou worden over de extra inzet GGD.
De voorzitter deelt mee, dat bedoeld wordt, dat de gemeenten aan de vaste wal extra inzet van de GGD
nodig hebben in verband met de opvang van vluchtelingen. Dit geldt niet voor de eilandgemeenten.
De weergave van punt 12 (verhuur bedrijventerrein Veerweg) wordt aangevuld met de zin “De
opmerkingen, die door de raad over dit onderwerp gemaakt worden, zullen worden verwerkt in het
definitieve voorstel, dat naar verwachting in mei aan de raad zal worden voorgelegd.
De besluitenlijst wordt daarmee vastgesteld. Er zijn verder geen vragen of opmerkingen naar aanleiding
ervan.

5. Mededelingen.
Wethouder Heeringa
 brengt verslag uit van de stand van zaken rond het “project manege”. Binnenkort wordt door de
betrokken partijen een overeenkomst getekend.
 In de volgende vergadering van de raad zal een voorbereidingskrediet voor de verbouw van het
perceel Nieuwestreek 1 worden gevraagd.
 stelt het hekwerk rond het zwembad aan de orde. Er wordt afgesproken, dat hij met de
fractievoorzitters de situatie ter plaatse zal bekijken. Er lijkt zich een voorkeur af te tekenen voor
een beperkte verplaatsing van het hek.
Wethouder Meerdink geeft de stand van zaken weer betreffende een “gastenonderzoek”, dat is
opgestart.
De voorzitter
 deelt mee, dat de procedure “kroonbenoemde burgemeester”” is opgestart. Van deze
kroonbenoemde burgemeester wordt verwacht, dat hij of zij de voIle termijn van 6 jaar aanblijft.
Omdat dit niet de ambitie is van de heer Stellingwerf zal hij niet op de vacature solliciteren. Op 5
april wordt een extra raadsvergadering gehouden, waarin de Commissaris van de Koning de
profielschets voor de nieuwe burgemeester in ontvangst zal nemen.
 brengt de raad op de hoogte van de stand van zaken rond de uitvoering van het welzijnswerk en
de ontmanteling van de Stichting Welzijn Schiermonnikoog.
 De financiering van het “project de witte toren” is rond. Dit project kan nu worden uitgevoerd.
6. Wijziging reglement van orde raadsvergaderingen.
Geen van de raadsleden heeft behoefte aan stemming. Er wordt unaniem conform het betreffende
voorstel besloten.
7. Concept-Woonvisie.
De verschillende standpunten worden gedeeld. Er wordt afgesproken, dat de verschillende fracties hun
ideeën over de concept-woonvisie aan de portefeuillehouder doen toekomen. Deze ideeën en de
resultaten van overleg met het provinciebestuur zullen verwerkt worden in de concept-woonvisie, die in
de aprilvergadering opnieuw opiniërend aan de raad zal worden voorgelegd.
8. Wijzigingen APV.
Mevrouw Van der Meulen vindt het voorstel te ver gaan, omdat dat in de praktijk kan betekenen, dat
aangespannen paarden niet meer in het dorp kunnen komen. Er wordt besloten de APV voor de
volgende vergadering besluitvormend aan de raad voor te leggen.

9. Lijst van Ingekomen Stukken.
De voorzitter deelt mee, dat de heer Lust heeft laten weten, dat zijn brief aan de raad over de realisering
van een klooster op Schiermonnikoog als niet geschreven moet worden beschouwd.
De heer Klein vraagt naar aanleiding van de besluitenlijst van 14 februari, nummer 7 aandacht voor de
veiligheid van de Heereweg, die nadelig beïnvloed zou kunnen worden door fietsen, die ter hoogte van de
aan te leggen pluktuin gestald zouden kunnen worden. De heer Heeringa antwoordt, dat het college
afspraken zal maken, die de veiligheid op deze locatie moeten waarborgen.
De heer Carrette stelt punt 4 van de besluitenlijst van 21 februari aan de orde. Het betreft een
“Handleiding ontwikkeling Lytje Husen”. Wethouder Meerdink deelt mee, dat een stedebouwkundige
een notitie over dit onderwerp voorbereidt, die ook aan de raad zal worden voorgelegd.
10. Begrotingswijzigingen en Stand Algemene Reserve.
Er zijn geen begrotingswijzigingen.
11. Samenwerking De Waddeneilanden.
De voorzitter memoreert de geslaagde conferentie van de gezamenlijke raden, die op Schiermonnikoog
gehouden is.
Zo spoedig mogelijk wordt een gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling De Waddeneilanden aan de
raad voorgelegd.
12. Informatie over stand van zaken bezoekerscentrum.
De voorzitter maakt melding van de meest recente ontwikkelingen ter zake De toekomstige gebruikers
bereiden momenteel een Programma van Eisen voor. .
13. Informatie over stand van zaken jachthaven.
Wethouder Heeringa maakt melding van de meest recente ontwikkelingen ter zake. Naar verwachting
zullen op 7 april de baggerwerkzaamheden zijn afgerond.
14. Vragenuur.
 Op verschillende vragen van de fracties DS’10 en SB over energiebesparende maatregelen
geven de voorzitter en wethouder Meerdink een overzicht van de activiteiten op dit terrein, die
recent genomen zijn en zullen worden genomen.
 Op een vraag van de fractie OB over het project “Solarroad” antwoordt de voorzitter, dat dit
project ten onrechte niet bij de renovatie van het voetpad langs de Badweg betrokken is. Bij het
plan om het duurzaamheidsbeleid in de nabije toekomst meer gestalte te geven zullen dergelijke
initiatieven in de toekomst worden betrokken.
 Op een vraag van de fractie Ons Belang over het lozen van grondwater op het riool in plaats van
in de grond antwoordt wethouder Heeringa, dat nagegaan zal worden, of het mogelijk is
afspraken te maken om dit voor de toekomst te voorkomen.
 Op een vraag van de fractie Ons Belang over de mogelijkheid om door middel van legesheffing
duurzame maatregelen te stimuleren antwoordt de voorzitter, dat de mogelijkheden daarvoor in
beeld worden gebracht
15. Sluiting.
De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering.
Vastgesteld in de vergadering van 18 april 2017,
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, griffier

