Besluitenlijst van de vergadering van de gemeenteraad van Schiermonnikoog van
19 januari 2021 – 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), de heer H. AB (OB), dhr A. Postma (OB), mw. G. Smilda,
mw I. Zonneveld (SB), dhr WJ. Groendijk (SB).
Wethouders: dhr J. Hagen, dhr E. Gerbrands.

1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. De gemeenteraad vergadert
vandaag digitaal als gevolg van het coronavirus (onder de tijdelijke wet Digitale beraadslaging en
besluitvorming). De voorzitter checkt de presentielijst.

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 4, Besluitenlijst 15 december 2020.
De heer H. Alers heeft een inspraakreactie gestuurd over agendapunt 10, Lijst van ingekomen
stukken, nr. 6. De schriftelijke bijdrage van de heer Alers wordt voorgelezen door de griffier.

4.

Besluitenlijst van de vergadering van 15 december 2020
De besluitenlijst wordt vastgesteld. Naar aanleiding van de besluitenlijst stelt de heer Kruiger een
vraag over de stand van zaken samenstelling klankbordgroep (agendapunt 6, Plan van aanpak
denkrichting ruimtelijke ontwikkelingen). Wethouder Gerbrands antwoordt dat zodra de
samenstelling van de klankbordgroep rond is, deze wordt voorgelegd aan de raad voor op- of
aanmerkingen.

5.

Mededelingen
Wethouder Gerbrands heeft mededelingen over het project denkrichting ruimtelijke
ontwikkelingen: benoeming projectleider is rond, de digitale kick-off bijeenkomst van gisteravond,
de planning van het project.
Wethouder Gerbrands deelt mede dat er geen terugvorderingen zijn geweest bij
bijstandsgerechtigde inwoners van Schiermonnikoog, dit n.a.v. de landelijke discussie over
terugvordering bijstand.
De voorzitter heeft een mededeling over het project Net op Zee. Binnenkort ontvangt de raad van
het college een brief over de verdere voorgang. Mevrouw Smilda stelt n.a.v. deze mededeling een
vraag over een eventuele compensatieregeling. De voorzitter antwoordt dat hierover nog overleg
komt.

6.

Benoeming leden Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit Hûs en Hiem
Dit voorstel is rechtstreeks besluitvormend geagendeerd. De vragen worden gesteld. Wethouder
Gerbrands beantwoordt de vraag. Alle raadsleden stemmen in met het besluit om in te stemmen
met het ontslaan, herbenoemen en benoemen van de leden van de Adviescommissie Ruimtelijke
Kwaliteit 2021, zoals voorgesteld in de brief van het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke
regeling Hûs en Hiem d.d. 4 december 2020.

7.

Kaderbrief 2022-2025 Veiligheidsregio Fryslân -zienswijze
Dit voorstel is rechtstreeks besluitvormend geagendeerd. De vragen worden gesteld en de
meningen worden gedeeld. De voorzitter beantwoordt de vragen. Alle raadsleden stemmen in met
het besluit om geen zienswijze in te dienen over de Kaderbrief 2022-2025 van de Veiligheidsregio
Fryslân.
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8.

Oprichten Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s - zienswijze
Dit voorstel is rechtstreeks besluitvormend geagendeerd. Alle raadsleden stemmen in met het
besluit om geen zienswijze in te dienen over de deelname aan de Werkgeversvereniging
Samenwerkende Veiligheidsregio’s.

9.

Wijziging van het tarief onroerendezaakbelastingen 2021 voor eigenaar woningen
Dit voorstel is rechtstreeks besluitvormend geagendeerd. De vragen worden gesteld. Wethouder
Hagen beantwoordt de vragen. Alle raadsleden stemmen in met het besluit om artikel 5, onderdeel
b, sub 1 van de verordening onroerendezaakbelastingen 2021 te wijzigen.

10.

Lijst van ingekomen stukken
Ingekomen stuk nr 6, Toiletalliantie, wordt gewijzigd van ter kennisname naar ter afhandeling
college. Er wordt een vraag gesteld over ingekomen stuk nr. 10. Met inachtneming van de wijziging,
wordt het behandelvoorstel van de ingekomen stukken vastgesteld.

11.

Begrotingswijziging en stand Algemene Reserve
Niet aan de orde.

12.

Samenwerking Waddeneilanden
Mevrouw Zonneveld heeft vragen over de voortgang van de Agenda Waddengebied 2050. De
voorzitter reageert hierop.
De voorzitter heeft een mededelingen over de stand van zaken Programma Waddeneilanden.
De voorzitter deelt mede dat de burgemeester van Ameland in 2021 voorzitter is van de GR.

13.

Duurzaamheid
De voorzitter heeft een mededeling over de huis-aan-huis energiebox en de voortgang van de
organisatie van de inwonersbijeenkomsten. Mevrouw Zonneveld heeft een vraag over statiegeld
op blikjes. De voorzitter beantwoordt deze vraag.

14.

Vragenuur
Er zijn geen vragen ingediend door de fracties.

15.

Sluiting
De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering.

Vastgesteld in de vergadering van 16 februari 2021,

, voorzitter
, griffier
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