Besluitenlijst van de vergadering van de gemeenteraad van Schiermonnikoog van
18 juni 2019
1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Bij agendapunt 15 zal de
vicevoorzitter de vergadering voorzitten.

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 21 mei 2019
De besluitenlijst wordt vastgesteld. Er zijn geen vragen naar aanleiding van de besluitenlijst.

5.

Mededelingen
Wethouder Hagen heeft een mededeling over de stand van zaken van het onderzoek naar de
meest gewenste functie van het Koningshuis. De vragen van de raadsleden naar aanleiding van
deze mededeling worden door de wethouder beantwoord.
Wethouder Hagen heeft een mededeling over de stand van zaken en de planning van de
ontwikkeling woningbouwlocatie Oost. De vraag van de raad naar aanleiding van deze mededeling
wordt door de wethouder beantwoord.

6.

Huisvestingsverordening 2019
Dit voorstel staat besluitvormend geagendeerd. Wethouder Gerbrands geeft een toelichting op het
voorstel. Besloten wordt conform het voorstel om de Huisvestingsverordening 2019 vast te stellen
voor één jaar.

7.

1 Tussentijdse rapportage 2019
Dit voorstel staat besluitvormend geagendeerd. De vragen van de fracties worden beantwoord door
e
het college. Besloten wordt conform het voorstel om de 1 tussentijdse rapportage 2019 vast te
stellen, de genoemde afwijkingen per programma en per product te corrigeren, het voordeel van
€ 14.370 over 2019 te storten in de algemene reserve, het structurele voordeel van € 3.350 te
e
verwerken in de begroting 2020 en verder, de financiële effecten te regelen in de 7
begrotingswijziging 2019.

8.

Notitie Financieel Kader 2020-2023
Dit voorstel staat besluitvormend geagendeerd. Wethouder Hagen geeft een toelichting op het
voorstel. De meningen worden gedeeld en de vragen worden beantwoord. De fractie van Samen
dient een motie in over een onderzoek naar het vervangen van openbare toiletten (M1). De fractie
van SB dient een motie in over een onderzoek naar haalbaarheid en inpasbaarheid Tiny Houses
(M2). Na de positieve reactie op beide moties en de toezegging van het college, worden de moties
ingetrokken door de indienende fracties. Besloten wordt conform het voorstel om de Notitie
Financieel Kader 2020-2023 als uitgangspunt te hanteren bij het opstellen van de begroting 2020.

9.

De Waddeneilanden: jaarrekening 2018 en concept begroting 2020 (zienswijze)
Dit voorstel staat besluitvormend geagendeerd. Besloten wordt conform het voorstel om de
jaarrekening 2018 voor kennisgeving aan te nemen, in te stemmen met de begroting 2020 en geen
zienswijze in te dienen.

10.

Hûs en Hiem: jaarrekening 2018 en concept begroting 2020 (zienswijze)
Dit voorstel staat besluitvormend geagendeerd. Besloten wordt conform het voorstel om het
jaarverslag 2018 voor kennisgeving aan te nemen, in te stemmen met de begroting 2020 en geen
zienswijze in te dienen.

e

1

11.

Nota van uitgangspunten bestemmingsplan Dorp
Dit voorstel staat oordeelsvormend geagendeerd. De meningen worden gedeeld en de vragen
worden beantwoord. Naar aanleiding van de discussie wordt besloten om vóór de besluitvorming
een informatiebijeenkomst voor de woordvoerders van de fracties te organiseren. De
besluitvormende behandeling van dit voorstel is 2 juli a.s.

12.

Lijst van ingekomen stukken
Er worden vragen gesteld en opmerkingen gemaakt over de volgende ingekomen stukken: 2, 4, 11,
12. Het college beantwoordt de vragen. Het behandelvoorstel van de ingekomen stukken wordt
ongewijzigd vastgesteld.

13.

Begrotingswijzigingen en stand Algemene Reserve
e
e
De 5 begrotingswijziging (agendapunt 10, raad 21 mei 2019) en de 7 begrotingswijziging
(agendapunt 7, raad 18 juni 2019), worden vastgesteld.

14.

Samenwerking Waddeneilanden
De voorzitter deelt mede dat op 25 juni a.s. het Waddendiner in Nieuwspoort in Den Haag is en op
26 juni a.s. een vergadering van het Algemeen Bestuur.
De voorzitter draagt het voorzitterschap over aan de vicevoorzitter.

15.

Duurzaamheid
Dit is een vast agendapunt. Burgemeester Van Gent, portefeuillehouder duurzaamheid, geeft een
toelichting op de memo Notitie Dursum Eilaun, stand van zaken en hoe nu verder. De memo is ter
informatie en bedoeld om de raad op de hoogte te houden van de voortgang. De meningen worden
gedeeld en de vragen worden gesteld. Burgemeester Van Gent beantwoordt de vragen.
De vicevoorzitter draagt het voorzitterschap over aan de voorzitter.

16.

Vragenuur
Samen heeft een vraag ingediend over de energetische straling zendmast. Wethouder Gerbrands
beantwoordt de vraag als volgt. Het onderzoek van het RIVM loopt. Het college zal contact
opnemen met het RIVM om te informeren wanneer het rapport wordt opgeleverd.

17.

Sluiting
De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering.

Vastgesteld in de vergadering van 17 september 2019,
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