Besluitenlijst van de vergadering van de gemeenteraad van Schiermonnikoog van
10 en 11 november 2020 – videovergadering
Aanwezig via videoverbinding:
Voorzitter: mw I. van Gent (burgemeester). Griffier: mw M. van der Meer.
Raadsleden: mw A. van der Meulen (Samen), dhr K. Kruiger (Samen), dhr B. Pastoor (Samen),
mw. M. Been (Samen), mw I. Zonneveld (SB), dhr WJ. Groendijk (SB), de heer H. AB (OB),
dhr A. Postma (OB), mw G. Smilda (OB, afwezig op 10/11, aanwezig op 11/11).
Wethouders: dhr J. Hagen, dhr E. Gerbrands.

1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Mevrouw Smilda heeft zich
afgemeld.

2.

Vaststelling agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3.

Vragen en opmerkingen van het publiek aan de raad
De heer H. Carrette spreekt in over agendapunt 6.

4.

Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.
De vergadering wordt gestaakt in verband met technische problemen.
11 november 2020
De gestaakte vergadering van 10 november jl. wordt hervat.
De voorzitter heet iedereen welkom. Mevrouw Smilda is nu aanwezig.
De heer H. Carrette spreekt nogmaals in over agendapunt 6.

5.

Gemeentelijk belastingbeleid 2021
Dit voorstel staat besluitvormend geagendeerd. Op 3 november jl. is het voorstel in een
beeldvormende vergadering behandeld. De vragen worden gesteld en meningen worden gedeeld.
De fractie OB dient een amendement (bijlage) in met een wijziging in de verordening
toeristenbelasting 2021. De fractie OB dient een motie (bijlage) in met de strekking om met ingang
van de begroting 2022 de toeristenbalans weer toe te voegen.
De vergadering wordt geschorst in verband met een technisch probleem. (noot van de griffier: Het
eerste deel van de vergadering op 11/11 is niet uitgezonden. De opname van dit deel staat op de
website van de gemeente. De verdere behandeling van de agendapunten en het stemmen zijn
uitgezonden).
Het technische probleem is verholpen en de vergadering wordt hervat.
Het college beantwoordt de vragen, gaat in op de opmerkingen, het ingediende amendement en de
motie. De fracties reageren op de beantwoording van het college en de meningen worden gedeeld.
Het amendement wordt in stemming gebracht en verworpen (voor 3 (fractie OB), tegen 6 (fracties
Samen, SB). Het raadsvoorstel wordt in stemming gebracht. Voor het voorstel zijn 6 raadsleden
(fracties Samen, SB), tegen het voorstel zijn 3 raadsleden (fractie OB). Het voorstel is
aangenomen. Besloten wordt conform het voorstel om de volgende verordeningen 2021 vast te
stellen: onroerende zaakbelastingen, afvalstoffenheffing, rioolheffing, toeristenbelasting,
forensenbelasting, liggelden jachthaven, lijkbezorgingsrechten, legesverordening.
De motie wordt in stemming gebracht (voor 3 (fractie OB), tegen 6 (fracties Samen, SB). De motie
is verworpen.
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6.

Begroting 2021
Dit voorstel staat besluitvormend geagendeerd. De begroting 2021 is behandeld in de
beeldvormende vergadering op 3 november jl. De meningen worden gedeeld en vragen worden
gesteld. De fractie OB dient een motie (bijlage) in met de strekking om 70% van de opbrengst van
de Eneco gelden te besteden aan toekomstige duurzaamheidsplannen.
Na een schorsing beantwoordt het college de vragen en reageert op de ingediende motie. De
fracties reageren op de beantwoording van het college en de meningen worden gedeeld.
De heer Postma deelt mede dat de ingediende motie van OB wordt aangehouden.
Het raadsvoorstel wordt in stemming gebracht. Voor het voorstel zijn 6 raadsleden (fracties Samen,
SB), tegen het voorstel zijn 3 raadsleden (fractie OB).
De begroting 2021 is aangenomen.

8.

Sluiting
De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering.

Vastgesteld in de vergadering van 15 december 2020,

, voorzitter
, griffier
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