Besluitenlijst van de vergadering van de gemeenteraad van Schiermonnikoog van 18 april 2017
1.

Opening.
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De heren Carrette en de Groot zijn
afwezig. De overige raadsleden zijn 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 de agendapunten “Krediet onderzoek duurzame methodes
slibhuishouding jachthaven” en “Gebruik kruimelgevallenregeling”.
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Besluitenlijst van de raadsvergadering van 21 maart 2017.
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
De voorzitter deelt mee, dat op korte termijn een memo aan de raad zal worden gestuurd over het
project “solarroad”.
Verder deelt de voorzitter in antwoord op een vraag van mevrouw Rupert mee, dat de financiering van
het “project de witte toren” rond is. Het is nog niet duidelijk, wanneer dit project wordt uitgevoerd.
Naar aanleiding van punt 9 deelt wethouder Heeringa mee, dat bij de pluktuin aan de Heereweg fietsen
op een veilige plaats kunnen worden gestald.

5. Mededelingen.
Wethouder Meerdink brengt verslag uit van de stand van zaken rond basisschool Yn de Mande en
kondigt een voorstel aan voor de meivergadering om een krediet te verstrekken in de kosten interimdirecteur basisschool Yn de Mande. Hij zal aan het schoolbestuur voorstellen de raadsleden, die deel
uitmaken van het externe schoolbestuur meer bij de gang van zaken rond de school te betrekken.
De voorzitter deelt mee, dat het bestuur van de Stichting Welzijn Schiermonnikoog op verzoek van het
college besloten heeft niet per 1 april 2017 af te treden. Het college treedt in overleg met het bestuur over
de uitvoering van het welzijnswerk in de toekomst.
6.

Wijziging APV.
De raad is unaniem van mening, dat de voorgestelde werkwijze betreffende het voorkomen van overlast
door paardenmest niet werkbaar is en dient op initiatief van de CGS-fractie een amendement in met de
strekking, dat naast het aanbrengen van een zak ook de mogelijkheid wordt geboden de uitwerpselen van
paarden direct op te ruimen.
Dit amendement wordt unaniem aangenomen. Vervolgens wordt het geamendeerde besluit unaniem
aangenomen.

7. Concept-Woonvisie.
De concept-woonvisie wordt voor de tweede keer opiniërend besproken, waarbij een notitie, van het
college betrokken wordt, waarin ingegaan wordt op de vragen en opmerkingen, die bij de eerste
opiniërende bespreking in maart naar voren zijn gekomen. Over één en ander wordt uitvoering van
gedachten gewisseld. Dit onderwerp wordt voor de meivergadering besluitvormend geagendeerd. Dan
zal ook een uitvoeringsprogramma aan de raad worden voorgelegd.
8. Beleidsplan schulddienstverlening 2.0.
Het voorstel zal voor de volgende vergadering besluitvormend worden geagendeerd. Daarbij zijn dan ook
nadere (financiële) gegevens beschikbaar.
9. Wijziging verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2015.
Geen van de raadsleden heeft behoefte aan stemming. Het voorstel wordt met algemene stemmen
aangenomen.

10. Krediet voor een onderzoek naar duurzame methodes voor de slibhuishouding van de
jachthaven.
Het voorstel wordt besproken en zal voor de volgende vergadering besluitvormend worden
geagendeerd. Het betreffende onderzoek zal een onafhankelijk karakter hebben.
11. Gebruik kruimelgevallenregeling.
Het voorstel wordt besproken en zal voor de volgende vergadering besluitvormend worden
Geagendeerd.
12. Lijst van ingekomen stukken.
Het college heeft het behandelingsvoorstel bij punt 4 (ontwerpbegroting 2018 FUMO gewijzigd in:
instemmen met de zienswijze van het college. Deze zienswijze houdt in, dat er een nadere
onderbouwing van een stelpost van € 3,7 miljoen moet worden wordt afgewacht.
Een aantal vragen worden beantwoord. De raad stemt in met de verschillende behandelingsvoorstellen.
De achterstand van de plaatsing van de besluitenlijsten van de collegevergaderingen op de website zal
worden ingelopen.
13. Begrotingswijzigingen en Stand Algemene Reserve.
Er zijn geen begrotingswijzigingen.
14. Samenwerking De Waddeneilanden.
Op 4 mei zal het Algemeen Bestuur van De Waddeneilanden bijeenkomen. Binnen afzienbare termijn
zal een voorstel tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling aan de orde komen.
15. Informatie over stand van zaken bezoekerscentrum.
De betreffende stuurgroep bespreekt binnenkort (19 mei) een concept van een Programma van Eisen.
16. Informatie over stand van zaken jachthaven.
Er hoeft in de komende periode geen nieuwe besluiten over de jachthaven genomen te worden. In de
komende vergadering van het seniorenconvent zal de voorzitter voorstellen de “stand van zaken
Jachthaven” als vast agendapunt te schrappen.
17. Vragenuur.
Op een vraag van de CGS-fractie over de voorgenomen sluiting van het pad tussen de Reddingsweg
en de Aisterbun deelt wethouder Heeringa mee, dat het college hierover nog geen besluit genomen
heeft. Zodra dat wel zo is, zal de raad daarover worden geïnformeerd.
Op een vraag van de CGS-fractie over een glijbaan in het zwembad antwoordt wethouder Heeringa,
dat een voorstel over het al of niet realiseren van een glijbaan aan de raad zal worden voorgelegd.
Op een vraag van de fractie DS’10 antwoordt wethouder Meerdink, dat de woningen Langestreek
11a een permanente bestemming krijgen en dat elke woning zijn eigen gegevens in de BAG zal
krijgen.
18. Sluiting.
Als onderdeel van dit agendapunt spreekt de voorzitter de griffier toe, voor wie dit de laatste
raadsvergadering is, die hij bijwoont. Daarnaast leest de voorzitter hij de toespraak voor, die de heer
Carrette als vice-voorzitter en nestor van de raad vanaf zijn vakantieadres heeft toegezonden. De
voorzitter overhandigt namens de raad een schilderij. De griffier dankt de raad voor de prettige
samenwerking in de afgelopen jaren en verwijst naar het officiële afscheid van de raad enkele dagen
na deze vergadering.
Tenslotte dankt de voorzitter de aanwezigen en sluit hij de vergadering.
Vastgesteld in de vergadering van 23 mei 2017,

, voorzitter
, griffier

