Besluitenlijst van de vergadering van de gemeenteraad van Schiermonnikoog van
24 april 2018
1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Dit is een extra
raadsvergadering waarin afscheid wordt genomen van de huidige wethouders, installatie van de
nieuwe wethouders en de installatie van een vervangend raadslid.

2.

Vaststelling agenda
Er worden twee agendapunten toegevoegd: 2a mededelingen en 2b vragen en opmerkingen van
het publiek aan de raad. De gewijzigde agenda wordt vastgesteld.

2a.

Mededelingen
Wethouder Heeringa doet verslag van de behandeling van het beroepschrift van
Schiermonnikoogs Belang, inzake Natura 2000-gebied Waddenzee Beheerplan, op 20 april jl. door
de Raad van State.

2b.

Vragen en opmerkingen van het publiek aan de raad
De heer Carrette spreekt in over het Startdocument 2018-2022.

3.

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (opening rc en storting € 200.000)
Dit voorstel is direct besluitvormend geagendeerd. De vragen van de raadsleden worden door
wethouder Heeringa beantwoord. Geen van de raadsleden heeft behoefte aan een stemming.
Besloten wordt overeenkomstig het voorstel.
Afscheid wethouders
Mevrouw Van der Meulen spreekt als nestor van de raad wethouder Meerdink en wethouder
Heeringa toe. De voorzitter spreekt wethouder Meerdink en wethouder Heeringa toe. De
wethouders worden bedankt voor hun inzet voor de gemeente Schiermonnikoog. Wethouder
Meerdink en wethouder Heeringa geven beide een afscheidstoespraak.
De voorzitter schorst de vergadering, zodat de aanwezigen de heer Willem Meerdink en de heer
Ger Heeringa kunnen bedanken.

4.

Startdocument 2018-2022 ‘Samen aan de slag’
De voorzitter hervat de vergadering. De heer Hagen doet verslag van het proces van de
totstandkoming van het startdocument. De heer Hagen bedankt de andere fracties voor hun inzet.
De heer Hagen geeft aan dat het een document op hoofdlijnen is, met onderwerpen die de
komende jaren extra aandacht nodig hebben. De heer Klein deelt mede dat de fractie OB heeft
meegewerkt aan de totstandkoming van het startdocument, maar dat in het eindresultaat een paar
onderwerpen zitten waar OB zich niet in kan vinden. OB zal het document niet ondertekenen, maar
zal constructief meewerken en kritisch oppositie voeren. De Groendijk is tevreden met het
startdocument. De heer Groendijk vindt het een raadsbreed gedragen document, waarbij het
mogelijk is om over onderwerpen de discussie te voeren. Er wordt gestemd. Voor zijn Samen voor
Schiermonnikoog (4) en Schiermonnikoogs Belang (2). Tegen is Ons Belang (3). Besloten wordt
overeenkomstig het voorstel om het startdocument vast te stellen.
De heer Hagen bedankt mevrouw Van Hall – Disch voor haar inzet als informateur en formateur.

5.

Benoeming wethouders
Samen voor Schiermonnikoog stelt de heer Hagen voor als kandidaat wethouder.
Schiermonnikoogs Belang stelt de heer Gerbrands voor als kandidaat wethouder. De voorzitter
benoemt mevrouw Zonneveld, mevrouw Smilda en de heer Pastoor als onderzoekscommissie
en stembureau. De voorzitter schorst de vergadering.
De voorzitter hervat de vergadering. Mevrouw Zonneveld deelt als voorzitter van de
onderzoekscommissie mede dat beide kandidaten voldoen aan de vereisten van het
wethouderschap zoals beschreven in de Gemeentewet en kunnen worden toegelaten tot de
verkiezing. Er vindt een schriftelijke stemming plaats. De voorzitter schorst de vergadering.
De voorzitter hervat de vergadering.
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Mevrouw Zonneveld deelt als voorzitter van het stembureau mede dat de heer Hagen en de heer
Gerbrands beide unaniem zijn gekozen tot wethouder. Besloten wordt overeenkomstig het voorstel.
6.

Installatie wethouders
De voorzitter leest de eed voor, waarna de heer Hagen de eed aflegt. De voorzitter leest de
belofte voor, waarna de heer Gerbrands de belofte aflegt. Hiermee zijn beide wethouders
geïnstalleerd en is het nieuwe college compleet.

7.

Onderzoek geloofsbrief en besluit nieuw te benoemen raadslid
De voorzitter stelt voor om de onderzoekscommissie geloofsbrieven te laten bestaan uit de heer
Groendijk, mevrouw Van der Meulen en de heer Klein. De voorzitter schorst de vergadering.
De voorzitter hervat de vergadering. De heer Groendijk deelt als voorzitter van de commissie
mede dat de documenten in orde zijn bevonden en dat er geen belemmeringen zijn om de heer
Korendijk te benoemen als raadslid. Besloten wordt overeenkomstig het voorstel.

8.

Installatie nieuw benoemd raadslid
De voorzitter leest de belofte voor, waarna de heer Korendijk de belofte aflegt. Hiermee is de
heer Korendijk geïnstalleerd als raadslid, lid van de fractie van Samen voor Schiermonnikoog.

9.

Sluiting
De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering.

Vastgesteld in de vergadering van 15 mei 2018,

, voorzitter
, griffier
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