Besluitenlijst van de vergadering van de gemeenteraad van Schiermonnikoog van
22 januari 2019
1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Mevrouw Smilda is met
kennisgeving afwezig.
De voorzitter vertelt over de containerramp die de Waddeneilanden en de Waddenkust heeft
getroffen en bedankt alle mensen die de afgelopen weken hebben meegeholpen bij het opruimen
en regelen. De stranden zijn opgeruimd, maar nog niet schoon. De gemeenten zijn bezig met de
afhandeling van de ramp. De burgemeesters van de Waddeneilanden hebben aandacht gevraagd
bij het Rijk voor het treffen van maatregelen om dit soort rampen te voorkomen en om bij dit soort
rampen dezelfde procedure te laten gelden als bij olierampen. Mevrouw Van der Meulen bedankt
namens de gehele raad iedereen die zich heeft ingezet bij de ramp en kondigt een motie vreemd
aan de orde van de dag aan, met als onderwerp veiliger transport over de scheepvaartroute boven
de Waddeneilanden.

2.

Vaststelling agenda
De aangekondigde motie vreemd aan de orde van de dag wordt toegevoegd aan de agenda, punt
10b. De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.

3.

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

4.

Besluitenlijst van de vergadering van 27 november 2018
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding van punt 4a bedankt de heer
Postma het college voor de beantwoording van de vragen over Herberg Rijsbergen, hiermee is het
punt voor OB afgedaan. Naar aanleiding van punt 6 vraagt de heer Postma wat het tijdspad is van
het onderzoek naar de meest gewenste functie van Nieuwestreek 1. Wethouder Hagen antwoordt
dat dit zo snel als mogelijk wordt uitgevoerd, er is geen einddatum bekend.

5.

Mededelingen
Wethouder Hagen deelt mede dat het enige ingediende beroepschrift tegen het besluit
‘Bestemmingsplan Reeweg 9’ (agendapunt12, LIS nr. 4), niet-ontvankelijk is verklaard door de
Raad van State.
Wethouder Gerbrands heeft de volgende mededelingen: -De Inspectie van het Onderwijs heeft
basisschool Yn de mande positief beoordeeld. – De Boelensschool heeft een nieuwe directeur, de
heer R. Winius. –De jachthaven wordt van half februari tot eind maart uitgebaggerd. –De nieuwe
zendmast naast het oefenterrein van VV De Monnik is niet in overeenstemming met de verstrekte
vergunning. Het college onderzoekt hoe dit op te lossen.
Er zijn geen vragen over de mededelingen.

6.

Rapport Rekenkamercommissie Waddeneilanden – Onderzoek naar de inrichting en
uitvoering van de Waddentoets
Besloten wordt overeenkomstig het voorstel om de conclusies uit het rapport te onderschrijven en
de aanbevelingen te laten uitwerken.

7.

Klankbordgroep voor de vertegenwoordiger van de gemeente in het overlegorgaan
Nationaal Park (wijziging samenstelling)
Besloten wordt overeenkomstig het voorstel dat mevrouw I. Zonneveld plaatsneemt in de
klankbordgroep.

8.

Concept kaderbrief 2020-2023 Veiligheidsregio Fryslân (zienswijze)
Besloten wordt overeenkomstig het voorstel om geen zienswijze in te dienen.

9.

Vestiging voorkeursrecht woningbouwlocatie Oost
Wethouder Hagen geeft een toelichting op het voorstel. De vragen worden beantwoord. Besloten
wordt overeenkomstig het voorstel om de gronden, welke benodigd zijn voor de ontwikkeling van
woningbouwlocatie oost, aan te wijzen voor de vestiging van het voorkeursrecht gemeenten.
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10a.

Motie Kinderpardon
Mevrouw Van der Meulen dient de motie (M1) namens alle fracties in. De voorzitter reageert dat
het college de motie steunt. De ingediende motie Kinderpardon wordt unaniem aangenomen.

10b.

Motie vreemd aan de orde van de dag
Mevrouw Van der Meulen dient de motie (M2) met het onderwerp ‘veiliger transport over de
scheepsvaartroute boven de Waddeneilanden’ namens alle fracties is. De fracties willen met deze
motie het college steunen bij de lobby richting het Rijk. De voorzitter bedankt de raad voor deze
steun. De motie wordt unaniem aangenomen.

11.

Reglement van Orde voor de gemeenteraad
Dit voorstel staat opiniërend geagendeerd. De meningen worden gedeeld en de vragen worden
beantwoord door de griffier. De voorzitter vraagt aan de raad of er in deze vergadering een
besluit kan worden genomen. De raad besluit dat dit het geval is. Besloten wordt overeenkomstig
het voorstel om het Reglement van Orde voor de gemeenteraad 2019 vast te stellen.

12.

Lijst van ingekomen stukken
Het behandelvoorstel van de ingekomen stukken is akkoord. Bij de ingekomen nummer 6, 7, 8 en
12 worden opmerkingen gemaakt.

13.

Begrotingswijzigingen en stand Algemene Reserve
Er zijn geen begrotingswijzigingen.

14.

Samenwerking Waddeneilanden
De voorzitter deelt mede dat het voorzitterschap van het DB van GR De Waddeneilanden in 2019
in handen is van de burgemeester van Texel en het vicevoorzitterschap in handen van de
burgemeester van Schiermonnikoog.
De voorzitter deelt mede dat het DB van GR De Waddeneilanden, de Waddenvereniging steunt bij
de oproep aan de Tweede Kamer om te voorkomen dat er nog aardgas wordt gewonnen onder de
Waddenzee.

15.

Vragenuur
Er zijn geen vragen ingediend door de raadsleden.

16.

Sluiting
De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering.

Vastgesteld in de vergadering van 26 februari 2019,

, voorzitter
, griffier
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