Besluitenlijst van de vergadering van de gemeenteraad van Schiermonnikoog van 13 december
2016
1.

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

2. Vaststelling agenda.
Op voorstel van de voorzitter wordt besloten de Lijst van Ingekomen Stukken te behandelen na het
agendapunt `Mededelingen`.
3. Vragen en opmerkingen van het publiek aan de raad over geagendeerde onderwerpen.
Mevrouw Jans spreekt in op het onderwerp `paardenpoep` (punt 10 op de Lijst van Ingekomen Stukken).
De heer Augusteijn spreekt in op het agendapunt “Toekomst bezoekerscentrum”.
De heer Van Boven spreekt in op de agendapunten “”Exploitatie en baggeren jachthaven” en “Toekomst
bezoekerscentrum”.
De voorzitter antwoordt, dat de raad deze inbreng zal betrekken bij de betreffende onderwerpen.
4a. Besluitenlijst van de raadsvergadering van 18 oktober 2016.
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van de besluitenlijst wordt de stand van zaken weergegeven wat betreft de realisering van
het Sculpturaproject bij het zwembad (in afwachting van reactie exploitant zwembad) en plaatsing
papiercontainers (geplaatst).
4b. Besluitenlijst van de raadsvergadering van 8 november 2016.
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van de besluitenlijst wordt de stand van zaken weergegeven betreffende de uitvoering
van de door de raad aangenomen motie over de telefoonbediening door de gemeente Ameland.
5. Mededelingen.
Wethouder Heeringa:
 Het bezwaar terugvordering BTW jachthaven is niet gehonoreerd.
 Het college wacht op de reactie van de maatschap Holwerda en de ruitervereniging op een voorstel
betreffende de realisering van een manege.
 Er is budget beschikbaar voor herstrating en riolering Hazeblom en Buterblom. Er wordt een memo
uitgereikt aan de raadsleden met de vraag om te reageren op een voorstel van het college om deze
werkzaamheden uit te voeren.
De voorzitter:
 Er zijn afspraken gemaakt over de aanpak van vogelgriep voor het geval deze ziekte uitbreekt.
 Er wordt een voorstel voorbereid over een gewijzigde uitvoering van werkzaamheden van de Stichting
Welzijn.
De heer Hagen geeft de stand van zaken weer over de invulling van de vacature griffier per 1 mei 2017.
6. Lijst van Ingekomen Stukken.
De lijst wordt besproken. Er wordt conform de behandelingsvoorstellen besloten. Het college zal het
beleid betreffende de paardenpoep nog eens tegen het licht te houden aan de hand van de opmerkingen,
die hierover door de verschillende fracties gemaakt worden.
e

e

7. Aanpassing tarieven OZB, forensenbelasting 2017 (1 wijziging 2017), 1 wijziging
e
toeristenbelasting 2017, 1 wijziging legesverordening 2017 en moties liggelden.
Geen van de raadsleden heeft behoefte aan stemming. Er wordt unaniem conform het betreffende
voorstel besloten.
8.

Uitvoeringsprogramma impuls duurzaamheid.
Het voorstel wordt door de verschillende fracties besproken. Er wordt door de fractie OB een motie
ingediend, waarin het college opgedragen wordt in 2017 een draagvlakonderzoek windenergie uit te
voeren.
Geen van de raadsleden heeft behoefte aan temming. Er wordt unaniem conform het betreffende voorstel
besloten. De motie wordt unaniem door de raad aangenomen.

9. Wijziging verordeningen Participatiewet.
Het voorstel wordt door de verschillende fracties besproken. Geen van de raadsleden heeft behoefte aan
stemming. Er wordt unaniem conform het betreffende voorstel besloten.
10. Wijziging Gemeenschappelijke Regeling FUMO.
Geen van de raadsleden heeft behoefte aan stemming. Er wordt unaniem conform het betreffende
voorstel besloten.
11. Exploitatie en baggeren jachthaven.
Op het voorstel wordt door de woordvoerders van de verschillende fracties gereageerd. Dit onderwerp
wordt voor de volgende vergadering van de raad besluitvormend geagendeerd.
12. Toekomst bezoekerscentrum.
Op het voorstel wordt door de woordvoerders van de verschillende fracties gereageerd. Dit onderwerp
wordt voor de volgende vergadering van de raad besluitvormend geagendeerd.
13. Begrotingswijzigingen en Stand Algemene Reserve.
De begrotingswijziging, behorende bij het besluit Uitvoeringsprogramma Impuls Duurzaamheid, wordt
vastgesteld. De begrotingswijzigingen zullen zo nodig van een heldere toelichting worden voorzien..
14. Samenwerking De Waddeneilanden.
Op 15 december 2016 wordt een vergadering van het Algemeen Bestuur gehouden, waarin de structuur
van de samenwerking aan de orde zal komen.
15. Vragenuur.
Op een vraag van de CGS-fractie over de toekomst van de koffiekamer van de Riich antwoordt
wethouder Heeringa, dat dit onderwerp de aandacht van het college heeft. De functie, die de koffiekamer
nu heeft, zal in stand gehouden worden, mogelijk voorlopig in de vorm van een tijdelijke voorziening.
De fractie Ons Belang heeft drie vragen:
 Fitnessvoorziening bij het zwembad: De voorziening functioneert goed onder
verantwoordelijkheid van de exploitant. Er wordt gewerkt aan verbetering van de bereikbaarheid.
Het college is hier zijdelings bij betrokken.
 Verslagen van raadsvergadering in De Dorpsbode: De raad zal via de griffier aan de redactie
van De Dorpsbode vragen de schrijver van de verslagen van de raadsvergaderingen in de
Dorpsbode bekend te maken.
 Betaling energiekosten voormalige brandweergarage: De gebruikers betalen op dit moment
geen vergoeding. De structurele kosten zijn minimaal. Het college werkt aan een definitieve
regeling.
16.

Sluiting.
De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering.

Vastgesteld in de vergadering van 24 januari 2017,
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, griffier

