Besluitenlijst van de vergadering van de gemeenteraad van Schiermonnikoog van 23 mei 2017
1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Er zijn geen berichten van
verhindering.

2.

Vaststelling agenda
De heer Carrette dient namens de fracties OB en DS10 een motie vreemd aan de orde van de dag
in met het onderwerp ‘Verbouwing van het pand Nieuwestreek 1 naar 2 woningen’. De motie wordt
toegevoegd aan de agenda onder punt 12a. De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.

3.

Beëdiging griffier
Mevrouw M. van der Meer wordt beëdigd als griffier van de gemeente Schiermonnikoog.

4.

Vragen en opmerkingen van het publiek aan de raad over geagendeerde onderwerpen
De heer Van Boven spreekt in op het agendapunt “Krediet onderzoek duurzame methodes
slibhuishouding jachthaven”.

5a.

Besluitenlijst van de raadsvergadering van 5 april 2017
Mevrouw Rupert meldt dat haar naam verkeerd in het verslag staat. Er staat Rupert-Visser, dit moet
zijn Rupert-Simons. De besluitenlijst wordt gewijzigd vastgesteld.

5b.

Besluitenlijst van de raadsvergadering van 18 april 2017
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

6.

Mededelingen
Wethouder Heeringa deelt mee dat de extra kosten voor het verplaatsing van het hekwerk bij het
zwembad € 13.000 zijn.
De voorzitter deelt mee dat het college een ontwerp besluit tot opheffing van de Stichting Welzijn
Schiermonnikoog aan het bestuur van de stichting heeft voorgelegd. Tevens is er door het college
een voorstel bij het bestuur ingediend voor het aanstellen van een vereffenaar voor het regelen van
de juridische en personele zaken. De verwachting is dat er volgende week een besluit wordt
genomen door het bestuur van de stichting.

7.

Woonvisie Schiermonnikoog
De woonvisie is twee keer opiniërend besproken en staat nu ter besluitvorming op de agenda. Naar
aanleiding van de opiniërende behandelingen heeft het college een toelichting geschreven, deze is
aan de raadsstukken toegevoegd. De raadsleden zijn in kennis gesteld van de reactie van de
provincie Fryslân op de woonvisie. De fracties wisselen standpunten en aandachtspunten uit. Geen
van de raadsleden heeft behoefte aan een stemming. Besloten wordt overeenkomstig het voorstel.

8.

Beleidsplan schulddienstverlening 2.0
De toegezegde (financiële) gegevens zijn toegevoegd aan het raadsvoorstel. Mondeling voegt de
voorzitter toe dat het voor de gemeente Schiermonnikoog 9 personen betreft. Geen van de
raadsleden heeft behoefte aan een stemming. Besloten wordt overeenkomstig het voorstel.

9.

Budget voor een onderzoek naar duurzame methodes voor de slibhuishouding van de
jachthaven
De verschillende standpunten worden uitgewisseld. Alle fracties willen een échte oplossing voor het
slibprobleem in de jachthaven. Er zijn twee stemverklaringen: de fractie OB is wel akkoord met het
voorstel, maar wil dekking uit de Algemene Reserve in plaats van uit het budget grootonderhoud
jachthaven 2017 en de fractie SB had liever gezien dat de reactie van de Raad van State op de
zienswijze op Natura 2000 over het baggeren was afgewacht. Met inachtneming van de
stemverklaringen, wordt overeenkomstig het voorstel besloten.

10.

Gebruik kruimelgevallenregeling
Betreft initiatiefvoorstel van de fractie CGS. De heer Carrette licht toe dat het besluit naar aanleiding
van de opiniërende discussie in de raad van 18 april jl. is aangepast. Er vindt een uitwisseling van
meningen plaats over de (juridische) uitvoerbaarheid van het voorstel. Wethouder Meerdink geeft
namens het college aan dit initiatiefvoorstel af te raden. Er wordt gestemd. Voor het voorstel
stemmen: fractie CGS (2), DS10 (2), SB (1). Tegen het voorstel stemt: fractie OB (4). Vijf voor, vier
tegen. Besloten wordt overeenkomstig het voorstel.

11.

Jaarrekening 2016, inclusief accountantsverslag
De jaarrekening is op 8 mei 2017 behandeld in de Financiële Commissie. De jaarrekening wordt
toegelicht. Verschillende vragen worden beantwoord. Wethouder Heeringa zegt toe de stijging van
het aantal auto ontheffingen mee te nemen in het project autoluw Schiermonnikoog en uitleg te
geven over de inzet van het budget verplaatsing Manege in een apart raadsvoorstel. Geen van de
raadsleden heeft behoefte aan een stemming. Besloten wordt overeenkomstig het voorstel.

12.

Voorkeur onderzoeken rekenkamercommissie 2017 en 2018
Geen van de raadsleden heeft behoefte aan een stemming. Besloten wordt overeenkomstig het
voorstel.

13.

Krediet interim-directie basisschool Yn de Mande
Mevrouw Van der Meulen dient namens alle fracties een amendement in met de strekking dat de
raad akkoord is met het krediet, onder de voorwaarde dat dit krediet besteed wordt ter bekostiging
van de interim-directeur over de periode februari 2017-juli 2018. Het amendement wordt unaniem
aangenomen. Vervolgens wordt besloten overeenkomstig het geamendeerde besluit.

14.

Krediet speeltuinvoorziening zwembad
Geen van de raadsleden heeft behoefte aan een stemming. Besloten wordt overeenkomstig het
voorstel.

15.

Verhuur bedrijventerrein aan de Veerweg en aanvraag krediet voor de inrichting van het
bedrijventerrein
De fracties wisselen de meningen over het voorstel uit. Wethouder Heeringa zal de raad informeren
over de definitieve huurprijs en contracten en zal de suggesties over uitstoot kunstlicht en
uniformiteit containers meenemen in de uitvoering. Geen van de raadsleden heeft behoefte aan een
stemming. Besloten wordt overeenkomstig het voorstel.

16.

Lijst van ingekomen stukken
Punt 6, 7, 10: wijzigen in ter afhandeling college.
Punt 19: fractie CGS wil dit punt agenderen voor de raad van 20 juni 2017.

17.

Begrotingswijzigingen en stand Algemene Reserve
Besloten wordt overeenkomstig het voorstel

18.

Samenwerking Waddeneilanden
Geen bijzonderheden.

19.

Informatie over stand van zaken bezoekerscentrum.
In hoofdlijnen is er overeenstemming. De voorzitter zal de raad vóór de zomer nader informeren.

20.

Vragenuur
De fractie OB en de fractie DS10 hebben vragen ingediend. Op de vraag van OB over de
Middenstreek 48 zal het college schriftelijk reageren. Op de vraag van DS10 over de zendmast bij
de Monnik antwoordt wethouder Heeringa dat er geen specifiek beleid is voor zendmasten, maar
dat masten worden getoetst aan het geldende bestemmingsplan. De vergunning en de
overeenkomst voor de betreffende mast is al geregeld. De gemeente was niet verplicht om de
vergunning te verlenen. Op de vraag van DS10 of het college kan bemiddelen bij de late levering
van de dagbladen antwoordt de voorzitter dat het college hiertoe bereid is. Op de vraag van OB
over de herplaatsing van de gedenkstenen van de oude openbare school, antwoordt wethouder
Heeringa dat het college in overleg met Cultuur Historische Vereniging ‘t Heer en Feer zal zoeken
naar een geschikte plaats.

Ten slotte bedankt de voorzitter de aanwezigen en sluit hij de vergadering.
Vastgesteld in de vergadering van 20 juni 2017,

, voorzitter
, griffier

