Besluitenlijst van de vergadering van de gemeenteraad van Schiermonnikoog van
17 december 2019
1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering. Bij agendapunt 11 zal de vicevoorzitter het voorzitterschap
van de vergadering overnemen.

2.

Vaststelling agenda
Er wordt unaniem ingestemd met het voorstel van de voorzitter om het volgende agendapunt toe
te voegen aan het besluitvormend deel: bekrachtiging geheimhouding documenten Eneco,
agendapunt 10a. De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.

3.

Vragen en opmerkingen van het publiek aan de raad
De heer H. Carrette spreekt in over agendapunt 8.

4.

Besluitenlijst van de vergadering van 26 november 2019
De besluitenlijst wordt vastgesteld. Naar aanleiding van de besluitenlijst, agendapunt 8, vraagt de
heer AB verduidelijking over het aangenomen amendement. De voorzitter beantwoordt de vraag.

5.

Mededelingen
Wethouder Hagen deelt mede dat het college heeft besloten 3 elektrische auto’s aan te schaffen.
Hij geeft een toelichting op dit besluit en legt uit hoe de aanschaf budgettair geregeld wordt. De
e
budgettaire vertaling wordt opgenomen in de 1 tussenrapportage 2020.
De voorzitter heeft een mededeling over de financiële afhandeling van de ramp MSC Zoë en de
miniconferentie die er gaat komen over het opruimen van de plastic bolletjes.

6.

Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats Schiermonnikoog 2020
Dit voorstel is op 26 november 2019 oordeelsvormend behandeld. Het voorstel om de verordening
vast te stellen wordt unaniem aangenomen.

7.

WMO Verordening 2015 met ingang van 1 januari 2020
Dit voorstel is op 26 november 2019 oordeelsvormend behandeld. Wethouder Gerbrands
beantwoordt de vragen. Het voorstel om de verordening vast te stellen wordt unaniem
aangenomen.

8.

Nota van Uitgangspunten bestemmingsplan Schiermonnikoog Dorp – onttrekking
woonruimte
Dit voorstel is op 26 november 2019 oordeelsvormend behandeld. De meningen worden gedeeld
en de vragen worden gesteld. Wethouder Hagen reageert op de beraadslaging en beantwoordt de
vragen. Er vindt een stemming plaats: 6 stemmen voor (4 Samen, 2 SB), 3 stemmen tegen (3
OB), het voorstel is aangenomen. Besloten is om in te stemmen met uitgangspunt 10 behorende
bij hoofdstuk 3.1 Thema permanent wonen en permanent versus recreatieve bewoning van de
Nota van Uitgangspunten bestemmingsplan Dorp, inhoudende de mogelijkheid om tot maximaal
35% van een woning (voor permanent gebruik) te onttrekken voor recreatief gebruik.

9.

Plaatsing berging bij het jachthavenrestaurant
Dit voorstel is op 26 november 2019 oordeelsvormend behandeld. Het voorstel wordt unaniem
aangenomen. Besloten is om een krediet te verstrekken van €37.145 voor het plaatsen van een
berging bij het jachthavenrestaurant, de jaarlijkse lasten van €1707,56 ten laste te brengen van de
exploitanten van het restaurant en verwerken in een nieuw op te stellen huurcontract.

10.

Onderzoek gymzaal De Súdwester
Het voorstel is op 26 november 2019 oordeelsvormend behandeld. De meningen worden gedeeld.
Wethouder Hagen reageert hierop. Het voorstel wordt unaniem aangenomen. Besloten is om in te
stemmen met de keuze om geen nieuwbouw te gaan realiseren maar de huidige gymzaal te gaan
verbeteren qua inventaris, voor 2019 de begrote vervanging van de klimtouwinstallatie en twee
variatoestellen plaats te laten vinden, de vervanging van inventaris van de gymzaal voor de jaren
2020 en verder uit te voeren zoals besproken bij de begrotingsbehandeling 2020.
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10a.

Bekrachtiging geheimhouding documenten Eneco
Betreft toegevoegd agendapunt. De voorzitter geeft een toelichting op het gevraagde besluit. Er
wordt unaniem besloten om de door het college opgelegde verplichting tot geheimhouding te
bekrachtigen met betrekking tot vier aan de raad overgelegde stukken inzake de verkoop van de
Eneco aandelen.
De voorzitter draagt het voorzitterschap over aan de vicevoorzitter, mevrouw Van der Meulen.

11.

Toezicht- en handhavingsbeleid gemeente Schiermonnikoog
Dit voorstel staat oordeelsvormend geagendeerd. De meningen worden gedeeld en de vragen
worden gesteld. Burgemeester Van Gent reageert op de beraadslaging en beantwoordt de
vragen. Dit voorstel wordt 28 januari 2020 besluitvormend behandeld.
De vicevoorzitter draagt het voorzitterschap over aan de voorzitter.

12.

Verordening gegevensverstrekking BRP (basisregistratie personen)
Dit voorstel staat oordeelsvormend geagendeerd. Alle raadsleden stemmen in met het voorstel van
de voorzitter om het voorstel direct besluitvormend te behandelen. Het voorstel om de
verordening vast te stellen wordt unaniem aangenomen.

13.

Lijst van ingekomen stukken
Het behandelvoorstel van de ingekomen stukken wordt vastgesteld.

14.

Begrotingswijzigingen en stand Algemene Reserve
Niet aan de orde.

15.

Samenwerking Waddeneilanden
De voorzitter deelt mede dat het voorzitterschap van de GR De Waddeneilanden in 2020 bij de
gemeente Schiermonnikoog ligt.

16.

Duurzaamheid
De voorzitter deelt mede dat ze overleg heeft gehad met de woordvoerders duurzaamheid van de
raad over de participatie van inwoners bij dit thema.

17.

Vragenuur
Er zijn twee vragen ingediend.
Vraag 1 van de fractie OB over de verzekering van de vrijwillige brandweer.
De voorzitter beantwoordt de vraag als volgt: de Veiligheidsregio Fryslân regelt de
werkgeverszaken voor de brandweer, zoals ook een verzekering voor ongevallen tijdens de
uitoefening van het werk als brandweer. De VRF werkt aan een actualisatie van het beleid en
organiseert regiobijeenkomsten om de vrijwilligers te informeren.
Vraag 2 van de fractie SB over de bibliotheek op Schiermonnikoog.
De voorzitter beantwoordt de vraag als volgt: de gemeente Schiermonnikoog gaat hier niet over,
dit is aan de stichting Bibliotheken Noord Fryslân.

18.

Sluiting
De voorzitter bedankt de aanwezigen, wenst iedereen fijne feestdagen en en sluit de vergadering.

Vastgesteld in de vergadering van 28 januari 2020,

, voorzitter
, griffier
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