Besluitenlijst van de vergadering van de gemeenteraad van Schiermonnikoog van
16 april 2019
1.

Opening
De vicevoorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Vicevoorzitter, mevrouw Van
der Meulen leidt de vergadering tot punt 8. Dit is onderdeel van de voorzitterstraining. Vanaf punt 8
zal de voorzitter van de raad, burgemeester Van Gent, het voorzitterschap overnemen.

2.

Vaststelling agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3.

Vragen en opmerkingen van het publiek aan de raad
De heer Augusteijn vraagt aandacht voor dorpsverwarming en spreekt in over andere duurzame
initiatieven (agendapunt 12 Duurzaamheid).
Mevrouw Rupert spreekt in over het voornemen aanleg hoogspanningsverbinding (agendapunt 13
Vragenuur).

4.

Besluitenlijst van de vergadering van 26 maart 2019
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van het verslag:
-agendapunt 5: de heer Groendijk vraagt naar de stand van zaken van het bezwaar tegen de
bouw van informatiecentrum het Baken. Wethouder Hagen antwoordt dat het bezwaar niet
ontvankelijk is verklaard, het bestemmingsplan is onherroepelijk. Het college heeft de
omgevingsvergunning verleend.
-agendapunt 7: mevrouw Zonneveld vraagt of de reparatie van het zwembad op schema ligt.
Wethouder Hagen antwoordt dat de voorlopige herstelwerkzaamheden klaar zijn, dat het
zwembad gevuld kan worden en dat er binnenkort overleg plaats zal vinden over de definitieve
oplossing.

5.

Mededelingen
Wethouder Gerbrands deelt mede dat het baggeren van de jachthaven morgen klaar is.
Wethouder Gerbrands doet verslag van het bezoek van minister Slob aan de scholen op
Schiermonnikoog en het Dockinga College in Dokkum.

6.

Vaststellen kwijtscheldingsverordening 2019
Dit voorstel staat besluitvormend geagendeerd. Besloten wordt overeenkomstig het besluit.

7.

Handleiding Lytjhúzen
Dit voorstel staat besluitvormend geagendeerd. De meningen worden gedeeld. De heer AB dient
namens de fractie OB een amendement (M1) in. Het amendement wordt in stemming gebracht:
voor OB (3), tegen SB (2) en Samen (4). Het amendement is verworpen. Het besluit wordt in
stemming gebracht. Het besluit wordt unaniem aangenomen.
Mevrouw Van der Meulen draagt de leiding van de vergadering over aan mevrouw Van Gent.

8.

Huisvestingsverordening 2019
Dit voorstel staat oordeelsvormend geagendeerd. De vragen worden gesteld. Na een korte
schorsing beantwoordt wethouder Gerbrands de vragen. De vragen die niet ter plekke mondeling
zijn beantwoord, worden zo spoedig als mogelijk schriftelijk beantwoord.

9.

Lijst van ingekomen stukken
Het behandelvoorstel van de ingekomen stukken wordt ongewijzigd vastgesteld.

10.

Begrotingswijzigingen en stand Algemene Reserve
Er zijn geen begrotingswijzigingen. De stand Algemene Reserve wordt voor kennisgeving
aangenomen.

11.

Samenwerking Waddeneilanden
De voorzitter doet verslag van de hoorzitting in de Tweede Kamer, over de containerramp.
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12.

Duurzaamheid
De voorzitter reageert inhoudelijk op de inbreng van inspreker de heer Augusteijn (agendapunt 3).

13.

Vragenuur
Er zijn 4 vragen ingediend.
Vraag 1 (van Samen) over het voornemen aanleg hoogspanningsverbinding.
Vraag 2 (van OB) over de voortgang nieuwbouwplan Oost.
Vraag 3 (van OB) over de begroting 2019.
Vraag 4 (van OB) over de plannen autovrij centrum.
De voorzitter beantwoordt vraag 1: het college neemt een kritische houding aan ten opzichte van
het initiatief en heeft schriftelijk vragen gesteld aan de aanvrager, hierop is nog geen antwoord
ontvangen. Tevens heeft het college overleg gehad met Natuurmonumenten.
Wethouder Hagen beantwoordt vragen 2 en 3.
Vraag 2: het college is voornemens om de raad in mei/juni nader te informeren. Het verwerven van
de grond is een langdurig traject en hopelijk vóór de zomer afgewikkeld. De benodigde
onderzoeken zijn in gang gezet en er is overleg met de provincie. De planning is om uiterlijk
oktober a.s. de grond bouwrijp te hebben en in november a.s. het bestek vast te stellen.
WoonFriesland is op de hoogte van de voortgang en akkoord met de planning.
Vraag 3: de betreffende tractor is nog niet afgeschreven, maar wordt samen met ander materieel
vervangen, o.a. omdat de gemeente overgaat van zout op pekel strooien. De nieuwe tractor rijdt op
blauwe diesel.
Wethouder Gerbrands beantwoordt vraag 4: eind mei a.s. wordt er gestart met verkeerstellingen
in en rond het dorp. Daarna worden bepaalde wegen tijdelijk afgesloten om het effect op
verkeersstromen te onderzoeken. Daarna zal het college bepalen welke afsluitingen er worden
overwogen.

14.

Sluiting
De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering.

Vastgesteld in de vergadering van 21 mei 2019,

, voorzitter
, griffier
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