Besluitenlijst van de vergadering van de gemeenteraad van Schiermonnikoog van
26 maart 2019
1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2.

Vaststelling agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3.

Vragen en opmerkingen van het publiek aan de raad
Mevrouw G. Meerdink spreekt in over diverse duurzame initiatieven op het eiland (agendapunt 12
Duurzaamheid).

4.

Besluitenlijst van de vergadering van 26 februari 2019
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

5.

Mededelingen
Wethouder Hagen deelt mede dat er op donderdag 11 april a.s. een informatiebijeenkomst van
Rijkwaterstaat en Wetterskip Fryslân is, over het voornemen tot zandsuppletie op
Schiermonnikoog.
Wethouder Gerbrands heeft een mededeling over het baggeren van de jachthaven.
De voorzitter heeft een mededeling over informatiecentrum Het Baken. De raad is vorige week
schriftelijk geïnformeerd over de stand van zaken van de bekostiging van het informatiecentrum.

6.

Tankinspectie en aanpassing benzinestation (invoering duurzame vormen van brandstof)
Dit voorstel staat besluitvormend geagendeerd. De meningen worden gedeeld. De heer Korendijk
dient namens alle fracties een amendement (M1) in, met de strekking om de meerkosten voor
brandstof voor materieel van de buitendienst ten laste te brengen van het budget buitendienst in
plaats van de reserve Duurzaamheid. Het college reageert positief op het amendement. Het
amendement wordt unaniem aangenomen. Besloten wordt overeenkomstig het geamendeerde
besluit.

7.

Herstel scheurvorming zwembad De Dúnatter
Dit voorstel staat besluitvormend geagendeerd. De meningen worden gedeeld en de vragen
worden gesteld. De voorzitter en wethouder Hagen beantwoorden de vragen. Besloten wordt
overeenkomstig het besluit om akkoord te gaan met het beschikbaar stellen van een budget van
€ 25.000 ex btw voor het uitvoeren van herstelwerkzaamheden aan de scheurvorming.

8.

Vaststellen kwijtscheldingsverordening
Dit voorstel staat oordeelsvormend geagendeerd. De meningen worden gedeeld. Het voorstel
wordt besluitvormend behandeld in de raadsvergadering van 16 april 2019.

9.

Lijst van ingekomen stukken
Bij het behandelvoorstel van ingekomen stuk 5 wordt toegevoegd: ‘overleggen in GR De
Waddeneilanden’. Ingekomen stuk 7 wordt besproken bij agendapunt 12. Met deze aanpassingen
zijn de behandelvoorstellen van de ingekomen stukken akkoord.

10.

Begrotingswijzigingen en stand Algemene Reserve
e
De 4 begrotingswijziging, behorende bij agendapunt 6, wordt vastgesteld conform het
e
geamendeerde besluit. De 6 begrotingswijziging, behorende bij agendapunt 7, wordt vastgesteld.

11

Samenwerking Waddeneilanden
De voorzitter heeft een mededeling over de behandeling van de containerramp in de Tweede
Kamer en over het portefeuillehouders overleg Duurzaamheid.
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12.

Duurzaamheid
De fractie Samen stelt voor om de concept beleidsnotitie Dursum Eilaun (beeldvormend behandeld
op 5 februari jl.), op korte termijn oordeelsvormend te behandelen in de raad. De andere fracties
sluiten hierbij aan. Besloten wordt om ook het uitvoeringsprogramma impuls duurzaamheid 20172021 hieraan toe te voegen. De voorbereiding wordt geagendeerd voor het seniorenconvent.
De fractie SB stelt voor om aan te sluiten bij de brief van de gemeente Achtkarspelen (agendapunt
9, nummer 7). De overige fracties vinden dit te vroeg en willen de meningsvorming over
windenergie meenemen bij de behandeling van het duurzaamheidsbeleid.
De voorzitter deelt mede dat Schiermonnikoog Fair Trade gemeente blijft.

13.

Vragenuur
Er zijn drie vragen ingediend door de fractie van OB.
Vraag 1 over de rechtmatigheid gemeentelijke regeling onttrekken woonfunctie.
Vraag 2 over Nieuwestreek 1.
Vraag 3 over bestemmingsplan Reeweg 9.
Wethouder Hagen beantwoordt de vragen.
Vraag 1: Nadat de omissie werd ontdekt heeft de gemeente gepubliceerd dat er geen onttrekkingen
van de woonfunctie meer worden verstrekt en dat de regeling bij het opstellen van het nieuwe
bestemmingsplan Dorp wordt besproken. Volgende week wordt de raad geïnformeerd over de
uitgangspuntennota bestemmingsplan Dorp, waaronder ook deze regeling.
Vraag 2: De gemeente betaalt de vaste lasten. Het pand is de afgelopen maanden gebruikt voor
activiteiten, exposities en verhalen over het eiland.
Vraag 3: Ja, dit wordt gecorrigeerd als de definitieve uitspraak van de Raad van State er is.

14.

Sluiting
De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering.

Vastgesteld in de vergadering van 16 april 2019,

, voorzitter
, griffier
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