Besluitenlijst van de vergadering van de gemeenteraad van Schiermonnikoog van 24 januari 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 “”Exploitatie en baggeren jachthaven”.
De voorzitter antwoordt, dat de raad deze inbreng zal betrekken bij het betreffende onderwerp.
4

Besluitenlijst van de raadsvergadering van 13 december 2016.
De besluitenlijst wordt aangevuld met vermelding van de toezegging dat halfjaarlijks verslag wordt gedaan
van de uitvoering van het uitvoeringsprogramma impuls duurzaamheid.
Naar aanleiding van de besluitenlijst (5. Stichting Welzijn) wordt meegedeeld, dat in verband met ziekte
nog niets te melden valt over een mogelijke wijziging van de werkzaamheden van de Stichting Welzijn.
Het college werkt aan een plan voor de “voorziening koffiekamer” (15). Dit plan wordt naar verwachting
medio februari afgerond.
Het college zal op korte termijn in contact treden met de exploitant van de fitnessvoorziening bij het
zwembad om met hem de toekomst van deze voorziening te bespreken (15).

5. Mededelingen.
Wethouder Heeringa deelt mee, dat er opdracht is verstrekt voor het maken van een eindvoorstel voor
de realisatie van een manege.
Desgevraagd deelt de voorzitter mee, dat er op dit moment nog geen tijdpad kan worden aangeven van
de uitvoering 24 uurszorg.
6. Exploitatie en baggeren jachthaven.
De verschillende standpunten worden gewisseld.
De fracties CGS en SB dienen een amendement (1) in, waarin wordt besloten een beroepschrift, dat in
het amendement nader omschreven wordt, te onderschrijven en een amendement (2), waarin het storten
van baggerslib in het baggerdepot als mogelijkheid wordt genoemd.
De fracties OB en DS’10 dienen een amendement (3) in met de strekking de haven te laten afvlakken en
baggeren, waarbij de werkwijze binnen de financiële en juridische kaders met bestuur Stichting
Jachthaven wordt vastgesteld en waarbij het budget gemaximaliseerd wordt op € 30.000,-.
Na een schorsing wordt op voorstel van de fracties OB en DS ’10 besloten amendement1 te wijzigen in
die zin, dat de toevoeging aan besluit 5 als volgt wordt geformuleerd: “En mede daarom het pro formaberoepschrift d.d. 24 januari 2017 te onderschrijven, als vervolg op de eerder ingediende zienswijze, dat
door de kiesvereniging Schiermonnikoogs Belang met instemming en ondersteuning van
watersportvereniging Lytje Pole en Stichting Jachthaven De Oude Veerdam is ingediend. Daarbij wordt
overeengekomen, dat het definitieve beroepschrift te zijner tijd aan de raad wordt voorgelegd”.
De fracties OB en DS ’10 hebben verder besloten om het amendement, dat zij hebben ingediend op dit
besluit te wijzigen in die zin, dat het onderdeel “3. De kosten van de werkzaamheden te dekken uit het
budget groot onderhoud jachthaven in de begroting 2017 en te maximaliseren op 30.000 euro (excl.
BTW), dit met de voorwaarde dat er alles aan wordt gedaan om zo efficiënt mogelijk met dat budget om
te gaan” wordt geschrapt, dit op basis van de toezegging van het college, dat de raad wordt
geïnformeerd, wanneer er sprake is van een (dreigende) kostenoverschrijding.
Vervolgens worden de amendementen in stemming gebracht. Amendement 1 wordt met algemene
stemmen aangenomen. Voor amendement stemmen de fracties CGS en SB. De fracties OB en Ds’10
stemmen tegen, waardoor dit amendement is verworpen.
Amendement 3 wordt met algemene stemmen aangenomen.
Tenslotte wordt het geamendeerde voorstel in stemming gebracht. Dit voorstel wordt met algemene
stemmen aangenomen.

7. Toekomst bezoekerscentrum
De verschillende standpunten worden gewisseld.
De fracties CGS en SB dienen een amendement in met de strekking, dat wanneer blijkt, dat de Reeweg
9 als locatie voor de “Centrale Faciliteit” niet haalbaar blijkt te zijn de raad bij de verder te volgen
procedure wordt betrokken.
De fracties OB en DS’10 hebben een amendement voorbereid, waarin de subsidieverkrijgers
maandelijks verantwoording afleggen van de voorgang en de bijbehorende financiële uitgaven, maar
besluiten na een schorsing dit amendement niet in te dienen, omdat afgesproken is, dat het onderwerp
“Toekomst bezoekerscentrum” voorlopig voor elke raadsvergadering geagendeerd wordt en daarmee het
college aan de raad verantwoording aflegt.
Vervolgens wordt het amendement van de CGS en SB in stemming gebracht. Dit amendement wordt met
algemene stemming aangenomen.
Tenslotte wordt het geamendeerde voorstel in stemming gebracht. Dit voorstel wordt met algemene
stemmen aangenomen.
8. Vaststelling verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht.
De verschillende standpunten over dit onderwerp worden gewisseld. Geen van de raadsleden heeft
behoefte aan stemming . Het voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen. .
9. Wijziging verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden.
Geen van de raadsleden heeft behoefte aan stemming. Het voorstel wordt met algemene stemmen
aangenomen.
10. Strandbewaking badstrand 2017- 2021.
Geen van de raadsleden heeft behoefte aan stemming. Het voorstel wordt met algemene stemmen
aangenomen.
11. Lijst van ingekomen stukken.
Naar aanleiding van de lijst wordt toegezegd, dat de raad geïnformeerd zal worden over de
prestatieafspraken, die met WoonFriesland gemaakt zijn.
Wat de overige stukken betreft wordt ingestemd met de betreffende behandelingsvoorstellen.
12. Begrotingswijzigingen en Stand Algemene Reserve.
Er zijn geen begrotingswijzigingen aan de raad voorgelegd.
13. Samenwerking De Waddeneilanden.
Op de raadsledenconferentie medio maart op Schiermonnikoog komt de structuur van de samenwerking
(wijziging gemeenschappelijke regeling) en door de raadsleden zelf aangedragen onderwerpen aan de
orde.
14. Vragenuur.
Op een vraag van de fractie OB over de voorziening voor de wadlopers antwoordt wethouder Heeringa,
dat deze voorziening vóór het komende seizoen op orde zal zijn gebracht (verbetering wasplaats en
toiletgelegenheid).
Op een vraag van de fractie OB over de stand van zaken rond het Sculptura-project bij het zwembad
deelt wethouder Heeringa mee, dat het college hierover met de exploitant in gesprek is. Hij zal bij dit
gesprek de fitnessvoorziening betrekken.
Op een vraag van de fractie SB over een artikel in De Dorpsbode over het bouwplan Langestreek 11a
deelt wethouder Meerdink mee, dat hij het niet eens is met de strekking van dit artikel. Hij heeft contact
gehad met de initiatiefnemer van het bouwplan. Deze beschikt over een bouwvergunning en mag starten
met de voorbereidingen, zoals hij gedaan heeft. Handhaving van het verbod van recreatief gebruik is
lastig. Dit gebruik kan worden voorkomen door de woningen als gemeente aan te kopen en te verhuren
voor permanente bewoning.
15. Sluiting.
De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering.
Vastgesteld in de vergadering van 21 februari 2017,
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