Besluitenlijst van de vergadering van de gemeenteraad van Schiermonnikoog van
27 november 2018
1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering.

2.

Vaststelling agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3.

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

4a.

Besluitenlijst van de vergadering van 16 oktober 2018
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding van punt 6 vraagt de heer Postma
of er al iets bekend is bij het college over het recht van eerste koop (raadsvoorstel Klooster in
Herberg Rijsbergen 18-9-2018). Wethouder Hagen antwoordt dat er geen sprake is van verkoop.

4b.

Besluitenlijst van de vergadering van 6 november 2018
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

5.

Mededelingen
De voorzitter heeft een mededeling over de verhoging van de raadsvergoeding en de financiële
gevolgen voor de gemeente. De voorzitter heeft een mededeling over het bezoekerscentrum,
betreffende de officieel toegekende bijdrage van het Waddenfonds.

6.

Nieuwestreek 1
Dit agendapunt is opiniërend behandeld op 16 oktober jl. De standpunten worden gedeeld. Er vindt
een stemming plaats. Voor het voorstel: Samen, SB. Tegen het voorstel: OB. Besloten wordt
overeenkomstig het voorstel om een onderzoek in te stellen naar de meest gewenste functie van
het pand aan de Nieuwestreek 1.

7.

Baggeren Jachthaven in 2019
Dit agendapunt is opiniërend behandeld op 6 november jl. De standpunten worden gedeeld. De
fractie van OB dient een amendement (A1) in, met de strekking om het benodigde aanvullende
budget te dekken uit de algemene reserve i.p.v. uit de reserve toerisme. Er vindt een stemming
plaats. Voor het amendement: OB. Tegen het amendement: Samen, SB. Het amendement is
verworpen. Er vindt een stemming plaats over het voorstel. Alle raadsleden zijn voor het voorstel.
Besloten wordt overeenkomstig het voorstel om bovenop het reguliere baggerbudget een budget
van € 70.500 beschikbaar te stellen voor het baggeren van de jachthaven in 2019, dekking uit
reserve toerisme.

8.

Gemeentelijke vertegenwoordiging Yn de mande
Besloten wordt overeenkomstig het voorstel dat mevrouw G. Smilda namens de gemeenteraad in
het externe bestuur van basisschool Yn de mande plaatsneemt.

9.

Handleiding Lytje Húzen
Dit agendapunt is beeldvormend behandeld op 2 oktober jl. Het agendapunt staat opiniërend
geagendeerd. De meningen worden gedeeld en de vragen worden beantwoord. Wethouder
Gerbrands reageert dat het college de opmerkingen van de fracties, voor zover mogelijk en nodig,
zal verwerken in de handleiding.

10.

Lijst van ingekomen stukken
Ingekomen stuk 1 motie kinderpardongemeente Enschede, wordt verschoven naar de kolom
‘anders’, omdat raadsbreed wordt aangegeven te willen aansluiten bij de kinderpardongemeenten.
De voorzitter zegt toe dit in orde te maken. Met deze aanpassing is het behandelvoorstel van de
ingekomen stukken akkoord.
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11.

Begrotingswijzigingen en stand Algemene Reserve
e
De 25 begrotingswijziging, behorende bij agendapunt 7, wordt vastgesteld.

12.

Samenwerking Waddeneilanden
Er vindt een korte evaluatie van de bijeenkomst Waddenraden op 22 en 23 november jl. plaats.

13.

Vragenuur
Er zijn geen vragen van raadsleden.

14.

Sluiting
De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering.

Vastgesteld in de vergadering van 22 januari 2019,

, voorzitter
, griffier
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