Besluitenlijst van de vergadering van de gemeenteraad van Schiermonnikoog van
17 november 2020
1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. In het bijzonder de heer M. van der
Werff die bij agendapunt 6 een presentatie geeft.

2.

Vaststelling agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. De vergadering is in de raadszaal in plaats van digitaal.

3.

Vragen en opmerkingen van burgers over geagendeerde onderwerpen
Mevrouw M. Smit, de heer H. Carrette, de heer B. Timmer spreken in over agendapunt 6/7.

4.

Besluitenlijst van de vergadering van 13 oktober 2020
De besluitenlijst wordt vastgesteld. Naar aanleiding van: mevrouw Smilda heeft een vraag over
agendapunt 14, openbare toiletten. Wethouder Hagen beantwoordt de vraag.

5.

Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.

6.

Plan van aanpak denkrichting ruimtelijke ontwikkelingen -presentatie van de projectleider
(verkeerssituatie dorp, realiseren nieuwe busremise, vraag naar bedrijfsruimte)
De beeldvormende behandeling van het voorstel. Dit betreft een presentatie van de externe
projectleider over het plan van aanpak en het communicatieplan.
Wethouder Gerbrands geeft een toelichting en introduceert de heer M. van der Werff, externe
projectleider.
De heer Van der Werff geeft zijn presentatie.
De vergadering wordt geschorst.
De vergadering wordt hervat.
De raadsleden worden in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen. De heer Van der Werff en
wethouder Gerbrands beantwoorden de vragen.

7.

Plan van aanpak denkrichting ruimtelijke ontwikkelingen -bespreken raadsvoorstel
(verkeerssituatie dorp, realiseren nieuwe busremise, vraag naar bedrijfsruimte)
De oordeelsvormende behandeling van het voorstel. Wethouder Gerbrands geeft een toelichting.
De fracties stellen vragen aan het college en delen hun meningen over het plan van aanpak en het
communicatieplan.
De vergadering wordt geschorst.
De vergadering wordt hervat.
Wethouder Gerbrands reageert op de beraadslaging en beantwoordt de vragen. De fracties
reageren op de beantwoording van de vragen en delen hun meningen.
Dit voorstel wordt in de raadsvergadering van 15 december 2020 besluitvormend behandeld.

8.

Notitie nieuwe aandeelhouders Kabelnoord
-zienswijze
Dit voorstel staat oordeelsvormend geagendeerd. De meningen worden gedeeld. Wethouder
Gerbrands geeft een reactie. Alle raadsleden zijn van mening dat dit voorstel direct besluitvormend
kan worden behandeld. Het voorstel om geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken over de
notitie Nieuwe aandeelhouders Kabelnoord, wordt unaniem aangenomen.

9.

Lijst van ingekomen stukken
Het behandelvoorstel van ingekomen stuk nr. 1, 13 oktober 2020 ledenbrief VNG modelverordening
beslistermijn schuldhulpverlening, wordt gewijzigd van ter kennisname naar bespreken in het
seniorenconvent. Het behandelvoorstel van de ingekomen stukken wordt, met inachtneming van
het hiervoor genoemde, vastgesteld.
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10.

Begrotingswijzigingen en stand Algemene reserve
Niet aan de orde.

11.

Samenwerking Waddeneilanden
De voorzitter deelt mede dat er donderdag aanstaande een digitale waddenbijeenkomst voor de
raadsleden is.

12.

Duurzaamheid
Geen mededelingen.

13.

Vragenuur
Er zijn geen vragen ingediend door de fracties.

14.

Sluiting
De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering.

Vastgesteld in de vergadering van 15 december 2020,

, voorzitter
, griffier
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