Besluitenlijst van de vergadering van de gemeenteraad van Schiermonnikoog van
28 januari 2020
1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Mevrouw Smilda is met
kennisgeving afwezig. Bij agendapunt 6 zal de vicevoorzitter het voorzitterschap van de
vergadering overnemen.

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 10.

4.

Besluitenlijst van de vergadering van 19 december 2019
De besluitenlijst wordt vastgesteld. Er zijn geen vragen naar aanleiding van de besluitenlijst.

5.

Mededelingen
Wethouder Gerbrands heeft een mededeling over het staand want vissen. Wethouder
Gerbrands laat de Wadvaarderstrofee zien die de gemeente Schiermonnikoog heeft ontvangen
voor het baggeren van de jachthaven. Wethouder Gerbrands heeft een mededeling over een
presentatie van het gemeentelijk team zorg en welzijn.
De voorzitter draagt het voorzitterschap over aan de vicevoorzitter, mevrouw Van der Meulen.

6.

Toezicht- en handhavingsbeleid gemeente Schiermonnikoog
Dit voorstel is 17 december 2019 oordeelsvormend behandeld. De vragen worden gesteld en de
meningen worden gedeeld. Burgemeester Van Gent beantwoordt de vragen en reageert op de
beraadslaging. Het voorstel wordt unaniem aangenomen. Besloten is om in te stemmen met De
nota Gelijke Monniken, Gelijke Kappen Toezicht en handhavingsbeleid gemeente Schiermonnikoog
2020-2024.
De vicevoorzitter draagt het voorzitterschap over aan de voorzitter.

7.

Veiligheidsregio Fryslân – kaderbrief 2021-2024 –zienswijze
Dit voorstel is direct besluitvormend geagendeerd. De vragen worden gesteld en de meningen
worden gedeeld. De voorzitter beantwoordt de vragen. Het voorstel om geen zienswijze in te
dienen op de kaderbrief 2021-2024 wordt unaniem aangenomen.

8.

Verkoop aandelen Eneco
Dit voorstel is direct besluitvormend geagendeerd. De meningen worden gedeeld. Wethouder
Hagen reageert op de beraadslaging en geeft een toelichting op de ingekomen brief over de
kopende partij. Het voorstel wordt unaniem aangenomen. Besloten is om in te stemmen met de
verkoop van alle aandelen van de gemeente Schiermonnikoog in Eneco Groep N.V. aan Diamond
Chubu Europe B.V., de kopende identiteit Mitsubishi Corporation en Chubu Electric Power Co. Inc.

9.

Benoeming van de adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit 2020 Hûs en Hiem
Dit voorstel is direct besluitvormend geagendeerd. De vragen worden gesteld. Wethouder
Gerbrands beantwoordt de vragen. Het voorstel wordt unaniem aangenomen. Besloten is om in te
stemmen met het ontslaan, herbenoemen en benoemen van de leden van de Adviescommissie
Ruimtelijke Kwaliteit 2020, zoals voorgesteld in de brief van het Dagelijks Bestuur van de
gemeenschappelijke regeling Hûs en Hiem d.d. 31 oktober 2019.
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10.

Huisvestingsverordening 2020-2024
Dit voorstel staat oordeelsvormend geagendeerd. Wethouder Gerbrands geeft een toelichting op
het voorstel. De vragen worden gesteld en de meningen worden gedeeld.
De voorzitter schorst de vergadering voor 20 minuten.
De vergadering wordt hervat.
Wethouder Gerbrands beantwoordt de vragen en reageert op de beraadslaging. Dit voorstel wordt
besluitvormend behandeld in de raadsvergadering van 25 februari 2020.

11.

Wijziging verordening onroerende-zaakbelasting 2020
Dit voorstel staat oordeelsvormend geagendeerd. Er zijn geen vragen. Dit voorstel wordt
besluitvormend behandeld in de raadsvergadering van 25 februari 2020.

12.

Lijst van ingekomen stukken
Ingekomen stuk 17 (motie inzake afschaffing verhuurdersheffing) wordt verschoven naar de kolom
anders ‘melden aan de betrokken partijen dat de gemeenteraad van Schiermonnikoog de motie
steunt’.
Ingekomen stuk 20 (motie inzake 5g antennes) wordt verschoven naar de kolom anders ‘melden
aan de betrokken partijen dat de gemeenteraad van Schiermonnikoog de motie steunt’.
Het behandelvoorstel van de ingekomen stukken wordt gewijzigd vastgesteld.

13.

Begrotingswijziging en stand Algemene Reserve
Begrotingswijziging 19, Plaatsing berging bij jachthavenrestaurant (besluit 19 december 2019),
wordt vastgesteld

14.

Samenwerking Waddeneilanden
De voorzitter deelt mede dat ze aanwezig is geweest bij de installatie van de nieuwe
burgemeester van de gemeente Ameland, de heer L.P. Stoel. Het DB van de GR De
Waddeneilanden vergadert deze week op Schiermonnikoog.

15.

Duurzaamheid
De voorzitter heeft de volgende mededelingen. De regentonnen en compostvaten regeling is
opengesteld. De elektrische auto’s van de gemeente zijn in gebruik genomen. De planning is om
eind februari a.s. de eerste bewonersavond over duurzaamheid te organiseren. In maart gaat een
delegatie van de gemeenteraad op werkbezoek naar Samsø.

16.

Vragenuur
OB heeft een vraag ingediend over de Doorstroomwoningen.
Wethouder Gerbrands beantwoordt de vraag als volgt: De toewijzingscriteria zijn geëvalueerd. Uit
deze evaluatie bleek dat er geen reden was om de criteria te wijzigingen. Er was dan ook geen
aanleiding om met de provincie in overleg te gaan.

17.

Sluiting
De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering.

Vastgesteld in de vergadering van 25 februari 2020,

, voorzitter
, griffier
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