Besluitenlijst van de vergadering van de gemeenteraad van Schiermonnikoog van
20 februari 2018
1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De voorzitter staat stil bij het
overlijden van de heer H. Bentum, bode bij de gemeente Schiermonnikoog van 1971 tot 1999.
Raadslid de heer Groendijk is met kennisgeving afwezig.

2.

Vaststelling agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3.

Vragen en opmerkingen van het publiek aan de raad
Er zijn geen insprekers.

4.

Besluitenlijst van de vergadering van 23 januari 2018
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van de besluitenlijst meldt de heer Carrette bij punt 19 Vragenuur, dat de fractie
van OB van mening is dat er duidelijke afspraken over het onderhoud van de tuin moeten worden
gemaakt met de huurder van Langestreek 130.
Naar aanleiding van punt 4 Besluitenlijst 12 december 2017 vraagt de heer Hagen wat de stand
van zaken is van SWS. De voorzitter antwoordt dat de vereffening bijna is afgerond en dat daarna
zo spoedig mogelijk met de invulling van het nieuwe welzijnswerk wordt gestart. Het duurt langer
dan verwacht, maar er is meer tijd nodig voor een zorgvuldige afhandeling.

5.

Mededelingen
Wethouder Heeringa heeft de volgende mededelingen. Stand van zaken Eneco. Verdere
informatie volgt binnenkort schriftelijk van het college aan de raad. Stand van zaken verbouwing
Nieuwestreek 1: verbouwing is nog niet gestart in verband met de behandeling van een
bezwaarschrift. Accommodatiebeleid: het college zal voor de raadsvergadering van 13 maart a.s.
een raadsvoorstel aanleveren voor een voorbereidingskrediet voor de ouderenvoorziening/
koffiekamer. Stand van zaken van het overleg met het waterschap over de wateroverlast. Stand
van zaken overleg Optisport: Optisport zal zich conformeren aan de afspraken die de gemeente
met NLGroep had.
De voorzitter deelt de stand van zaken mede over de proefboringen naar gas boven
Schiermonnikoog.

6.

APV – wijziging (toevoegen nieuw artikel 2.13 “Hinderlijke beplanting of gevaarlijk voorwerp”)
Dit voorstel is in de vergadering van 23 januari jl. opiniërend behandeld. Naar aanleiding van de
opiniërende behandeling is het besluit aangepast. Geen van de raadsleden heeft behoefte aan een
stemming. Besloten wordt overeenkomstig het voorstel.

7.

Wijziging gemeenschappelijke regeling De Waddeneilanden 2018
Dit voorstel is direct besluitvormend geagendeerd. In de beraadslaging komt naar voren dat de
betrokkenheid van de raad door de gewijzigde GR geborgd moet worden en dat communicatie over
de samenwerking richting inwoners wenselijk is. Het college neemt beide aandachtspunten mee.
Geen van de raadsleden heeft behoefte aan een stemming. Besloten wordt overeenkomstig het
voorstel.

8.

Woningbouwprogramma 2018-2023
Dit voorstel is op 23 januari jl. ook opiniërend behandeld. Het college heeft naar aanleiding van de
eerste opiniërende behandeling een aanvullende memo opgesteld (d.d. 6 februari 2018). Deze zit
bij de vergaderstukken. Vandaag heeft college nog een aanvullende memo gestuurd (d.d. 20
februari 2018). Wethouder Meerdink geeft een toelichting op de laatste stand van zaken. Uit de
beraadslaging blijkt dat de fracties vasthouden aan het eerst ontwikkelen van woningbouwlocatie
oost. De meningen over de ontwikkeling van zuid zijn verdeeld. Omdat het tempo van ontwikkeling
belangrijk is, blijft zuid in beeld als woningbouwlocatie. Een stedenbouwkundig plan voor beide
locaties is wenselijk. Het college zal op basis van de beraadslaging van de raad een nieuw besluit
formuleren voor de raadsvergadering van 13 maart a.s.
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9.

Onderzoeksrapport toekomst begraafplaats
Op 13 februari jl. is er een informatiebijeenkomst voor de raadsleden geweest. De meningen
worden gedeeld en de vragen worden beantwoord. Het voorstel wordt besluitvormende
geagendeerd voor de raadsvergadering van 13 maart 2018.

10.

Gemeentelijk Rioleringsplan Schiermonnikoog 2018-2027
Naar aanleiding van vragen van de fractie van CGS zegt wethouder Heeringa toe om uit te
zoeken of de 1% verhoging van de huidig gemiddelde heffing noodzakelijk is. Het voorstel wordt
besluitvormend geagendeerd voor de raadsvergadering van 13 maart 2018.

11.

Lijst van ingekomen stukken
Bij ingekomen stuk 8 wordt afgesproken dat er een evaluatieavond voor de bewoners over de
horeca sluitingstijden wordt georganiseerd. De behandelvoorstellen van de overige ingekomen
stukken zijn akkoord.

12.

Begrotingswijzigingen en stand van Algemene Reserve
Geen vragen.

13.

Samenwerking Waddeneilanden
Geen nieuws.

14.

Informatie stand van zaken bezoekerscentrum
Geen nieuws.

15.

Vragenuur
Er zijn geen vragen ingediend door de fracties.

16.

Sluiting
De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering.

Vastgesteld in de vergadering van 13 maart 2018,

, voorzitter
, griffier
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