Besluitenlijst van de vergadering van de gemeenteraad van Schiermonnikoog van
20 april 2021
1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering. Er zijn geen afmeldingen.

2.

Vaststelling agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3.

Vragen en opmerkingen van het publiek aan de raad
Mevrouw G. Meerdink spreekt in over agendapunt 16.
De heer H. Carrette spreekt in over agendapunt 4 en 16.
De heer T. de Neef spreekt in over agendapunt 16.
Mevrouw C. de Wisse spreekt in over agendapunt 16.

4.

Besluitenlijst van de vergadering van 23 maart 2021
De besluitenlijst wordt vastgesteld. Er zijn geen vragen of opmerkingen n.a.v. de besluitenlijst.

5.

Mededelingen
Wethouder Hagen heeft een mededeling over externe begeleiding bij het invoeren van de
Omgevingswet. Wethouder Hagen deelt mede dat het bestemmingsplan woningbouw Oost (16
woningen van Woon Friesland) gereed is voor besluitvorming. Als de raad het bestemmingsplan in
mei vaststelt, dan start het bouwrijp maken voor de bouwvak en de bouw na de bouwvak.
De voorzitter deelt mede dat er morgenavond een openbare raadsbijeenkomst is over Net op Zee,
n.a.v. de motie vreemd van 23 maart 2021.

6.

Verbeteren verkeersveiligheid
Dit voorstel staat besluitvormend geagendeerd. Op 23 maart jl. is het voorstel oordeelsvormend
behandeld. Wethouder Gerbrands geeft een toelichting. Er worden vragen gesteld en de
meningen worden gedeeld. Wethouder Gerbrands en de voorzitter beantwoorden de vragen en
reageren. Er vindt geen stemming plaats. Het voorstel om in te stemmen met de
verkeersveiligheidsmaatregelen aan de Heereweg, Veerweg, Reddingsweg, Kooiweg,
Oosterreeweg en Badweg en de financiering hiervan, de kosten ad €15.000 te dekken uit de
algemene reserve en de financiële effecten te verwerken in de 12 e begrotingswijziging, wordt
unaniem aangenomen.

7.

Ontbinding Stichting Bezoekerscentrum Nationaal Park Schiermonnikoog
Dit voorstel is direct besluitvormend geagendeerd. De voorzitter geeft een toelichting. De vragen
worden gesteld. De voorzitter en wethouder Hagen beantwoorden de vragen. Er vindt geen
stemming plaats. Het voorstel om de aanbiedingsbrief van het stichtingsbestuur en de notitie
‘Ontbinding Stichting Bezoekerscentrum Nationaal Park Schiermonnikoog’ voor kennisgeving aan
te nemen en in te stemmen met het voorgenomen besluit tot ontbinding en vereffening van de
stichting, wordt unaniem aangenomen.

8.

Wijziging Gemeenschappelijke Regeling FUMO
Dit voorstel is direct besluitvormend geagendeerd. De meningen worden gedeeld. Er vindt geen
stemming plaats. Het voorstel om burgemeester en wethouders toestemming te geven voor het
wijzigen van de gemeenschappelijke regeling FUMO overeenkomstig ‘GR Fryske Utfieringstsjinst
Miljeu en Omjouwing – 2022’, wordt unaniem aangenomen.

9.

Fumo ontwerpbegroting 2022 -zienswijze
Dit voorstel is direct besluitvormend geagendeerd. Op 6 april jl. heeft de FUMO een presentatie
gegeven aan de gemeenteraad, over de gewijzigde financieringssystematiek. Wethouder
Gerbrands geeft een toelichting op het voorstel. De vragen worden gesteld en de meningen
worden gedeeld. Wethouder Gerbrands beantwoordt de vragen. Er vindt geen stemming plaats.
Het voorstel om kennis te nemen van de ontwerpbegroting FUMO 2022 en geen gebruik te maken
van de mogelijkheid een zienswijze in te dienen, wordt unaniem aangenomen.
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10.

Rapport RKC De Waddeneilanden – quickscan zwembaden op de vijf Waddeneilanden
Dit voorstel staat oordeelvormend geagendeerd. De meningen worden gedeeld. Dit voorstel wordt
in de raadsvergadering van 18 mei a.s. besluitvormend behandeld.

11.

Werkdocument Programma Waddeneilanden
Dit voorstel staat oordeelsvormend geagendeerd. De voorzitter geeft een toelichting. De vragen
worden gesteld en de meningen worden gedeeld. De voorzitter beantwoordt de vragen en
reageert. De voorzitter stelt voor om in deze vergadering een besluit te nemen over het
raadsvoorstel. Alle raadsleden stemmen hier mee in. Er vindt geen stemming plaats. Het voorstel
om kennis te nemen van het Werkdocument voor het Programma Waddeneilanden en het verdere
proces omtrent dit programma en geen zienswijze in te dienen, wordt unaniem aangenomen.

12.

Gastvrij Schiermonnikoog – 10 pijlers voor toeristisch beleid
Dit voorstel staat oordeelsvormend geagendeerd. Wethouder Hagen geeft een terugblik op het
verloop van dit beleidsstuk. Het voorstel stond op de agenda van de raadsvergadering van maart
2020, maar door het coronavirus is besloten de behandeling van het toeristisch beleid tijdelijk aan
te houden. Besloten is de behandeling nu weer op te pakken. De vragen worden gesteld en de
meningen worden gedeeld. Wethouder Hagen reageert en beantwoordt de vragen. Dit voorstel
wordt in de raadsvergadering van 18 mei a.s. besluitvormend behandeld.

13.

Lijst van ingekomen stukken
Ingekomen stukken 9.10 en 15 worden naast ‘ter afhandeling college’ ook betrokken bij
agendapunt 16. Het behandelvoorstel van de ingekomen stukken wordt vastgesteld.

14.

Samenwerking Waddeneilanden
Er zijn geen bijzonderheden.

15.

Duurzaamheid
De voorzitter deelt mede dat er gisteravond en webinar van RES Fryslân voor alle gemeenten,
provincie en waterschap was, dat de charrettes Dursum Eilaun voor de inwoners zijn gestart en dat
de raad binnenkort wordt uitgenodigd voor een eigen charrette. Opmerkingen n.a.v. deze
mededelingen worden gemaakt. De voorzitter reageert.

16.

Project denkrichting ruimtelijke ontwikkelingen
Wethouder Gerbrands geeft de stand van zaken van het project weer. De klankbordgroep is
bijeengeweest en heeft vrijdag a.s. een vervolgbijeenkomst. De resultaten van de enquête worden
binnenkort verwacht. De vragen worden gesteld en de meningen worden gedeeld. Wethouder
Gerbrands en wethouder Hagen beantwoorden de vragen en reageren. Dit is tot het zomerreces
een terugkerend agendapunt.

17.

Vragenuur
Er zijn geen vragen ingediend door de fracties.

18.

Sluiting
De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering.

Vastgesteld in de vergadering van 18 mei 2021,

, voorzitter
, griffier
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