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

Opening.
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Mevrouw Rupert heeft zich in
verband met ziekte afgemeld. De overige raadsleden zijn aanwezig.

2. Vaststelling agenda.
Op voorstel van de voorzitter wordt een agenda punt12a aan de agenda toegevoegd betreffende het
onderschrijven van het beroepsschrift tegen het beheerplan Natura 2000 Waddenzee.
3. Vragen en opmerkingen van het publiek aan de raad over geagendeerde onderwerpen.
De heer Van Boven spreekt in op de agendapunten bezoekerscentrum en jachthaven.
De voorzitter antwoordt, dat de raad deze inbreng zal betrekken bij de betreffende onderwerpen.
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Besluitenlijst van de raadsvergadering van 24 januari 2017.
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. Er zijn geen vragen of opmerkingen naar aanleiding van
de besluitenlijst.

5. Mededelingen.
Wethouder Heeringa brengt verslag uit van de stand van zaken rond het project Culturele Hoofdstad
20108 en rond de realisering van een manege. De bomen aan de Middenstreek worden in het komende
najaar gesnoeid in plaats van in het komende voorjaar.
De voorzitter deelt mee, dat de vergunninghouder voor gasboringen boven Schiermonnikoog besloten
heeft er van af te zien van de vergunning gebruik te maken.
6. Krediet interim-directie basisschool.
De verschillende standpunten worden gewisseld. Het blijkt, dat de raad welwillend staat tegenover
beschikbaarstelling van het benodigde krediet, maar dat de raad behoefte heeft aan meer informatie om
een goed gefundeerd besluit te kunnen nemen.
Er wordt besloten dit punt te agenderen voor de volgende vergadering van de raad, waarbij deze
aanvullende informatie aan de raad zal worden gegeven, waaronder ook.de mogelijkheden van het
vervangingsfonds. Aan het schoolbestuur zal het signaal worden gegeven, dat men kan overgaan tot het
in dienst nemen van de interim-directeur tot het begin van de komende zomervakantie.
7a. Ontslag griffier.
Conform het voorstel van de werkgeverscommissie griffier wordt besloten om de heer Van der Zwaag
met ingang van 1 mei 2017 eervol ontslag te verlenen.
7b. Benoeming griffier.
Conform het voorstel van de werkgeverscommissie griffier wordt besloten om mevrouw Marja van der
Meer met in gang van 1 mei 2017 in tijdelijke dienst te benoemen als griffier van de gemeenteraad van
Schiermonnikoog.
8. Wijzigingen CAR-UWO.
Conform het voorstel van de werkgeverscommissie griffier wordt unaniem besloten de “aanvullende
uitvoeringsregels CAR-UWO 2016 te wijzigen
9. Benoeming leden van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (Hus en Hiem).
Geen van de raadsleden heeft behoefte aan stemming. Het voorstel wordt met algemene stemmen
aangenomen.
10. Vaststelling jaarverslag leerplicht.
Geen van de raadsleden heeft behoefte aan stemming. Het voorstel tot vaststelling van het jaarverslag
leerplicht. wordt met algemene stemmen aangenomen.

11. Wijziging reglement van orde raadsvergadering.
Het voorstel wordt besproken. Een aantal suggesties (benaming vragenuur of vragenhalfuur en opname
van de afspraak om elkaar tijdens de eerste termijn niet te interrumperen) zal in de versie, die in de
volgende vergadering ter besluitvorming wordt voorgelegd, worden opgenomen.
12. Voorstel verhuur bedrijventerrein aan de Veerweg.
Geen van de raadsleden heeft behoefte aan stemming. Het voorstel wordt met algemene stemmen
aangenomen.
12b. Onderschrijving van het beroepsschrift beheerplan Natura 2000 Waddenzee.
Geen van de raadsleden heeft behoefte aan stemming. Het voorstel wordt met algemene stemmen
aangenomen, dit tegen de achtergrond, dat dit besluit geen verplichtingen voor de raad met zich mee
brengt.
13. Lijst van ingekomen stukken.
Wat de ingekomen stukken betreft wordt ingestemd met de betreffende behandelingsvoorstellen.
De raad wordt nader geïnformeerd over het collegebesluit 4 van 24 januari (extra inzet GGD).
14. Begrotingswijzigingen (nrs. 4 en 5) en Stand Algemene Reserve.
De begrotingswijzigingen worden vastgesteld.
15. Samenwerking De Waddeneilanden.
De voorzitter maakt melding van de raadsledenconferentie op 9 en 10 maart op Schiermonnikoog..
16. Informatie over stand van zaken bezoekerscentrum.
De voorzitter maakt melding van de meest recente ontwikkelingen ter zake.
17. Informatie over stand van zaken jachthaven.
Wethouder Heeringa maakt melding van de meest recente ontwikkelingen ter zake.
18. Vragenuur.
 Op een vraag van de fractie OB over de beleid rond de gemeentelijke gebouwen antwoordt
wethouder Heeringa, dat eind 20107 een voorstel aan de raad zal worden voorgelegd.
 Op een vraag van de fractie OB over het betrekken van het Dorpshuis bij de keus voor de
tijdelijke locatie koffiekamer antwoordt wethouder Heeringa, dat de Stichting Welzijn deze locatie
afgewezen heeft.
 Op een vraag van de fractie OB over het gebruik van het perceel Nieuwestreek 1 deelt
Wethouder Heeringa mee, dat de Thuiszorg dit perceel tijdelijk in gebruik neemt en de
bijbehorende werkzaamheden bekostigt, Het college zal een voorstel over het definitieve gebruik
aan de raad voorleggen.
 Er is nog onduidelijkheid over de verkoop van het perceel Langestreek 14 en de daarmee
samenhangende afwikkeling van het betreffende faillissement. (vraag OB-fractie)
 Het college zal er op toezien, dat de directie van hotel Van der Werff zal voldoen aan de
toezegging om de oude busgarage bij het hotel af te breken. (vraag OB-fractie)
 Op een vraag van de fractie SB of voorkomen kan worden, dat de tekortkomingen bij de nieuw
gebouwde seniorenwoningen zich bij een volgende serie opnieuw zullen voordoen antwoordt
wethouder Meerdink, dat dit in de betreffende evaluatie zal worden meegenomen.
 Op vragen van de fracties CGS en SB over de uitvoering van het hek rond het zwembad
antwoordt wethouder Heeringa, dat het college niet overweegt dit hek aan te laten passen.
15. Sluiting.
De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering.
Vastgesteld in de vergadering van 21 maart 2017,
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